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CAPÍTULO 1 

ABORDAGENS DE ENSINO PARA 

ESTIMULAR O ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR DOS ESTUDANTES 

MATEMATICAMENTE HABILIDOSOS1

Célia Miriam da Silva Nogueira

Doi: 10.48209/978-65-5417-042-1 

Introdução

Visto que o tema “Altas Habilidade/Superdotação” tem recebendo 

destaque para a Educação do país e que a evolução é necessária para melhorar 

as políticas públicas e consequentemente o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), o seguinte texto foi desenvolvido decorrente um projeto 

piloto desenvolvido durante o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - 

Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul. O mesmo foi necessário para testar em pequena escala os procedimentos 

propostos para a dissertação exigida no Programa.  O objetivo do projeto piloto 

foi observar os pontos fracos da pesquisa e reparar os possíveis problemas que 

1 Artigo modificado do trabalho publicado e apresentado no evento III Jornada Brasileira de Edu-
cação e Linguagem realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em junho de 
2018. Campo Grande – MS.
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poderiam limitá-la após sua efetiva implantação. O projeto piloto estudou as 

demonstrações geométricas como uma proposta de atividade para estimular o 

pensamento matemático do público com Altas Habilidades/Superdotação (AH/

SD).

O projeto piloto analisou uma atividade de Matemática realizada por um 

aluno identificado com Altas Habilidades matemáticas em uma pesquisa de 

campo durante o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de Matemática 

no Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/

Superdotação (CEAM/AHS) no ano de 2018. A proposta da atividade foi 

baseada nas demonstrações e o estudante expôs a sua explicação, por meio de 

demonstrações Matemáticas.

Definição de altas habilidades/superdotação – AH/
SD por pesquisadores nacionais e internacionais 

A trajetória das Altas Habilidades no Brasil é marcada por modificações 

nas definições. Inicialmente a definição foi a mesma adotada nos Estados Unidos 

e na época a terminologia era “portador de Altas Habilidades” e “crianças 

talentosas”. Segundo Virgolim (1997, p. 8):

São consideradas crianças portadoras de Altas Habilidades as que 
apresentam notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer 
dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual 
superior; aptidão acadêmica específica; pensamento criador ou produtivo; 
capacidade de liderança; talento especial para artes visuais, artes dramáticas 
e música; capacidade psicomotora.

No artigo 5º, no III parágrafo da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de 

setembro de 2001 que trata sobre Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, a terminologia teve uma alteração e substituiu “crianças 

com Altas Habilidades/Superdotação” por “educandos com Altas Habilidades/

Superdotação” e por essa Resolução era considerado AH/SD o educando que 
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apresenta grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente 

conceitos, procedimentos e atitudes (CORDÃO, 2011).

O Atendimento Educacional Especializado é objeto de pesquisas e 

está inserido no plano de Políticas Públicas, o que justifica as alterações de 

conceitos. Na Resolução nº 4 de 2009 que Institui Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial, é exposta uma nova definição, a qual é a mais atualizada: 

“Alunos com Altas Habilidades/Superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora artes e 

criatividade”. O texto do referido artigo acrescenta ainda o termo “Aluno com 

Altas Habilidades/Superdotação” (GALLEGARI, 2009).

Pérez (2014), fundamentado em Renzulli, um pesquisador norte americano 

sobre superdotação, explica que os Superdotados podem ser divididos em dois 

grupos: O Superdotado do contexto educacional, conhecido atualmente como 

acadêmico e o Superdotado Criativo Produtivo. O primeiro tipo caracteriza-

se por pessoas que se destacam no ambiente escolar por apresentarem boas 

notas, pela rapidez na aprendizagem e nível mais elevado de compreensão. São 

mais analíticos do que práticos, tendem a dar ênfase à aprendizagem dedutiva, 

seguem estruturas pré-estabelecidas, possuem uma grande capacidade de 

armazenamento de informações adquiridas, pré-disposição a repetições como 

estratégia de aprendizagem, valorizam a fixação de conteúdos e processa as 

informações do todo para as partes. É um grande consumidor do conhecimento.   

O segundo tipo caracteriza-se por pessoas que se destacam por ser 

criativo e por dar ênfase na qualidade e não na quantidade de produção. O 

Superdotado Criativo Produtivo é um produtor do conhecimento, ele se 

empenha em elaborar produtos originais e para isso ele aplica as informações 
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de forma indutiva elaborando e testando hipóteses. Esse estudante se interessa 

em resolver problemas reais e seu pensamento vai das partes para o todo. Tende 

a ter um pensamento mais questionador e irônico. Esses alunos muitas vezes 

sofrem no ambiente escolar, pois como seu interesse está além do currículo da 

sala regular, ele pode não se destaca no ambiente escolar e isso pode resultar 

em notas e rendimento aquém dos demais estudantes. Esses fatos podem gerar 

também diagnósticos errôneos sobre seu comportamento em sala regular.

Resultados e discussões

A importância da geometria para o raciocínio 

A geometria que muitas vezes se reduz à transmissão de postulados, te-

oremas e definições logicamente organizados é limitada. Para que cumpra um 

papel educativo ela deve ser colocada de forma imperativa e autoritária sem 

possibilidade de discussões. Conforme expõe Leite et al. (1986) o professor 

não pode reduzir a aula à transmissão exclusivamente de tópicos fragmenta-

dos de geometria com procedimentos padronizados por meio de propriedades e 

definições, por outro lado as atividades geométricas devem ser conduzidas de 

maneira a favorecer a formação simultânea de diversos conceitos e princípios, 

sem fragmentar os assuntos.  

Atividades geométricas auxiliam o desenvolvimento da percepção espa-

cial. Um exemplo de percepção é de orientar-se no espaço, coordenar diferentes 

ângulos de observação de objetos no espaço. Essas habilidades favorecem o de-

sempenho do estudante em suas atividades cotidianas. Proporcionam também 

o desenvolvimento da habilidade de observação do espaço tridimensional e da 

elaboração de meios de se comunicar a respeito desse espaço, pois atualmente 

as fontes de informações utilizam-se da imagem (cinema, televisão, computa-

dores, celulares e outros), e para uma possível interpretação da mensagem é 
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necessário ter compreensão dos modos de representação, ou seja, é essencial 

ter perspectiva de planificações, cortes, projeções e outros Leite et al. (1986). 

Leite et al. (1986) discute também sobre a importância da geometria. En-

fatizando que ela vai além da sala de aula. Muitas profissões dependem dessa 

área da Matemática. Como exemplo pode-se citar atividades como bioquími-

ca, cirurgia, aviação, escultura, arquitetura, coreografia, decoração e outras. O 

ensino da geometria é um importante instrumento para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, pois estimula o pensamento especulativo do estudante e o 

direciona a uma aprendizagem significativa, onde ele possa refletir sobre suas 

respostas corretas e incorretas, de suas suposições e dos procedimentos de re-

solução de que dispõe. 

As atividades geométricas podem favorecer a reconstrução do conheci-

mento pleno do aluno. Nessa direção ele reelabora e reorganiza seu conheci-

mento em função de sua experiência, refletindo sobre a mesma, solidificando 

um processo contínuo de pesquisa. 

A importância das demonstrações no ensino da matemática

Durante a História da matemática as demonstrações sempre desempenha-

ram um papel muito importante. Silva (2002, p.56) refere-se à demonstração 

como sendo uma prova matemática e seu objetivo é direcionado à comprova-

ção da veracidade de uma tese, pois primeiramente se tem as hipóteses e poste-

riormente a tese.  Demonstrar é convencer sobre uma tese partindo de hipóteses 

levantadas inicialmente e esse convencimento depende de pressupostos e con-

ceitos.  As demonstrações podem também induzir a novas descobertas de fatos. 

Segundo esse autor outra função das demonstrações é encorajar o progresso da 

Matemática. 
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Quando nos referimos à matemática estamos nos referindo também a de-

monstrações. E para analisar as demonstrações executadas em processo é pre-

ciso utilizar-se da Lógica, pois ela é o estudo do raciocínio matemático. Silva 

(2002, p.56) cita Shoenfield em apoio ao seu argumento de que:

A lógica é o estudo do raciocínio; e a lógica matemática é o estudo do tipo 
de raciocínio feito pelos matemáticos. Para descobrir a abordagem própria 
à lógica matemática, devemos, portanto, examinar os métodos do matemá-
tico. O aspecto conspícuo da matemática, em oposição às outras ciências, 
é o uso da DEMONSTRAÇÃO, em vez da observação. Um físico pode 
provar leis físicas a partir de outras leis físicas; mas ele, usualmente, con-
sidera a concordância com a observação como o teste último para uma lei 
física. Um matemático pode, ocasionalmente, usar a observação; pode, por 
exemplo, medir os ângulos de muitos triângulos e concluir que a soma dos 
ângulos é sempre 180º. Entretanto, aceitará isso, como uma lei da matemá-
tica, somente quando tiver sido demonstrado.
 

É relevante observar que uma lei Matemática para fazer sentido para 

o matemático é primordial que essa lei seja possível de ser demonstrada de 

maneira clara, objetiva e finita.

Demonstração matemática como uma proposta 
de atividade de enriquecimento para estudantes 
habilidosos matematicamente

Considerando o exposto, a proposta foi utilizar a geometria plana e a 

demonstração como elementos fundamentais de uma atividade para estudantes 

com altas habilidades matemáticas. Conforme já exposto, um projeto piloto 

foi desenvolvido e a primeira atividade testada em um estudante com AH/SD, 

consistiu em propor que demonstrasse uma propriedade do paralelismo (fig. 1).

A atividade selecionada para a aplicação do projeto piloto, foi sobre 

segmentos de paralelas compreendidos entre paralelas e retirada do livro 

“Curso de Matemática” do autor MAEDER (sd). Essa atividade foi selecionada 
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pela sua pouca complexidade, porém contanto um desafio supostamente com 

potencial para envolver o estudante.
 

Figura 1: Atividade proposta

    

Fonte: Maeder (sd). 

O autor demonstra o Teorema por meio, de congruência de triângulos. O 

denominado caso ALA (dois ângulos congruentes e o lado compreendido entre 

eles congruente). Essa forma de demonstrar adquire certo aspecto de padroni-

zação uma vez e vários autores recorrem a ela. Um exemplo é encontrado em 

Dante (2009). Maeder procede conforme figura 2.

Ligando os pontos A e D, formam-se os triângulos ABD e ACD, nos 

quais AD = AD,
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Figura 2: Demonstração do autor da atividade proposta

 

 

Fonte: Maeder (sd). 

Ao ser solicitado ao estudante GW que fizesse a demonstração do mesmo 

teorema sem ter acesso ao modelo ele recorreu à propriedade das paralelas que 

são cortadas por transversais (fig.3):

Figura 3: Demonstração do estudante GW da atividade proposta

  

Fonte: Estudante GW (2018).
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Recorreu ao recurso da propriedade dos ângulos formados por duas 

paralelas e uma transversal A figura 4 é o prosseguimento da demonstração.

Figura 4: Continuação da demonstração do estudante GW da atividade proposta 

 

Fonte: Estudante GW (2018).

O aluno argumentou sua demonstração baseando-se nos Teoremas 

Fundamentais do paralelismo de retas. De acordo com Zold e Côrrea (1994): 

“Duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, determinam ângulos 

correspondentes congruentes, isto é, de mesma medida. ”, “Duas retas paralelas, 

cortadas por uma reta transversal, determinam ângulos alternos congruentes. 

” e “Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, determinam ângulos 

colaterais suplementares, isto é, suas medidas somam 180º “. 
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Considerações finais

O projeto piloto avaliou a aplicação de uma Atividade com Demonstra-

ções Matemáticas como uma proposta de abordagem de ensino no Enriqueci-

mento Curricular de estudantes matematicamente habilidosos, essa proposta fez 

parte do objeto de estudo para a Dissertação “A contribuição da demonstração 

em geometria para o enriquecimento do currículo do estudante com superdota-

ção em matemática“ do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 

Profissional em Educação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 

Ainda que em pequena escala, foi possível verificar por meio do projeto piloto 

desenvolvido que a proposta de abordagens com demonstrações geométricas é 

pertinente podendo resultar em um estudo significativo para auxiliar no enri-

quecimento curricular desenvolvendo e estimulando o raciocínio matemático 

dos estudantes com Altas Habilidades Matemáticas. 
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CAPÍTULO 2 

OLHARES SOBRE A EXTENSÃO
 UNIVERSITÁRIA NO CENTRO DE 
ARTES  HUMANIDADES E LETRAS 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO  

RECÔNCAVO DA BAHIA: 
PERSPECTIVAS DE UMA 

PRÁXIS TRANSFORMADORA

Jessiane Brito de Sousa

Marcela Mary José da Silva

Doi: 10.48209/978-65-5417-042-2 

Introdução 

As universidades brasileiras são determinadas, no âmbito da Constitui-

ção Federal em  vigor, como instituições pautadas na indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a  extensão. Pensando nessa formação da universidade pú-

blica, o presente trabalho tem  como objetivo central analisar a extensão univer-

sitária como produtora de  conhecimento, observando os desafios e potenciali-

dades a partir da realidade do Centro  de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) 
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da Universidade Federal do Recôncavo da  Bahia. A prática extensionista ainda 

galga espaço diante da persistência de um currículo  que privilegia a pesquisa, 

nesse sentido, este trabalho busca desvelar que a extensão  ainda é muitas ve-

zes utilizada como um marketing para propagar a ideia de uma  universidade 

propulsora do desenvolvimento local, quando na verdade está distante  dessa 

realidade. Constatou-se na pesquisa que, apesar de uma Política de Extensão  

baseada nos princípios defendidos pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das  

Instituições Públicas de Ensino Superior, a prática extensionista no CAHL não 

considera  o diálogo permanente com a população local e não cria estratégias 

que possibilitam  desenvolver a comunidade. Ao observar as várias transfor-

mações que a educação  sofreu ao longo das mudanças societárias, é possível 

supor que a extensão  universitária é a tentativa de resgatar elementos das so-

ciedades ancestrais,  principalmente quando se trata de uma prática fundada na 

dialogicidade. Talvez seja  por estar na contramão do ideais capitalistas que a 

extensão universitária não tenha se  fortalecido como uma práxis importante na 

academia. Por isso, entender a dinamicidade  da extensão significa apreender o 

projeto político que está se defendendo e quais suas  contribuições na constru-

ção de uma universidade do povo e para o povo.  

As universidades brasileiras são determinadas, no âmbito da Constituição  

Federal em vigor, como instituições pautadas na indissociabilidade entre o  en-

sino, a pesquisa e a extensão. Esses três elementos são partes constituintes  da 

universidade.  

No Brasil, diferente do ensino e da pesquisa, a extensão universitária,  

apesar de um longa historicidade, foi a última dimensão a ser reconhecida.  In-

fluenciada pelas ações executadas na Europa, nos Estados Unidos e pelo  Ma-

nifesto de Córdoba, a extensão foi abrindo passagens e portas até chegar ao  

reconhecimento enquanto produtora de conhecimento e aspecto fundamental  

para a formação acadêmica, bem como instrumento de aproximação com a  
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comunidade externa, no sentido de contribuidora para a realidade em que está  

inserida.  

No país, a extensão universitária nasceu influenciada pelo misto dessas  

influências, gerando assim, uma prática extensionista com diferentes  paradig-

mas. A partir da década de 1960, ganha destaque a discussão em torno  da 

função social da universidade e a prática de uma extensão fundada na  dialogi-

cidade, tendo como líder o educador Paulo Freire. Todavia, em plena  ditadura 

militar, esse pensamento se viu abortado.  

Pode-se imaginar que esse aborto forçado desarticulou a extensão de tal  

forma que até hoje se tenta fazer fecundar uma extensão universitária pautada  

no princípio da dialogicidade. Para Freire, a extensão não pode ser entendida  

como algo que se estende ao outro, e sim como um processo dialógico de troca  

de conhecimentos, pois todos carregam saberes oriundos das vivências  indivi-

duais e comunitárias. 

Atualmente as universidades públicas seguem as diretrizes estabelecidas  

pelo Plano Nacional de Extensão Universitária, no âmbito do Fórum de Pró 

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX).  

Tais diretrizes prezam por uma extensão enquanto processo interdisciplinar e  

promovedora de uma interação transformadora entre a comunidade interna da  

universidade e a comunidade externa da região em que está acolhida. 

Pensando no que está previsto e no que acontece de fato, o presente  artigo 

traz um olhar sobre a atividade extensionista no Centro de Artes,  Humanidades 

e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  (UFRB. 

Apontando para os entraves na consolidação desse elemento  constituinte das 

universidades públicas, esse trabalho objetiva analisar a  extensão universitária 

como produtora de conhecimento, observando os  desafios e potencialidades a 

partir da realidade do CAHL no período de 2011 a  2015. 
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O Centro de Artes, Humanidades e Letras - CAHL

O Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) nasceu em 2006.  

Nessa época, não contava com a estrutura que possui atualmente. O Quarteirão  

Leite Alves foi inaugurado em 2009, no dia 29 de maio. Suas atividades tive-

ram início em salas da Escola Estadual da Cachoeira, e contava com a oferta  

dos cursos de Comunicação Social, Licenciatura em História e Museologia. 

Em 2008 teve incorporado ao seu quadro os cursos de Ciências Sociais,  

Cinema e Audiovisual e Serviço Social. Atualmente conta com oito cursos de 

graduação, além dos já citados, também conta com os cursos de Artes Visuais  

e Tecnologia em Gestão Pública. 

O Centro atualmente é composto por um quadro de 123 docentes e 46  

funcionários técnico-administrativos, conforme está publicado no site da  insti-

tuição. Respectivamente, os professores encontram-se distribuídos da  seguinte 

forma: 11 professores membros do Colegiado de Artes Visuais, 20  professores 

membros do Colegiado de Ciências Sociais, 14 professores membros do Co-

legiado de Cinema e Audiovisual, 16 membros do Colegiado de  Comunica-

ção Social, 3 professores de Filosofia, 11 membros do Colegiado de  Gestão 

Pública, 21 membros do Colegiado de História, 14 membros do  Colegiado de 

Museologia e 13 professores do Colegiado de Serviço Social.  (UFRB [2016]). 

Pensar sobre a extensão universitária dentro de um centro de artes e  hu-

manidades ao mesmo tempo que parece ser uma tarefa fácil, por se tratar de  

um campi que está preparando profissionais para lidar com questões centrais ao  

homem, pode ser um desafio, frente às limitações e aos diferentes paradigmas  

que rondam a universidade.  
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A defesa pela consolidação da prática extensionista tem relação direta  

com a formação dos estudantes. Pois a extensão, para além de gerar  conhe-

cimento e propiciar o fortalecimento da população na construção de um  de-

senvolvimento local, tem um função pedagógica e altamente impactante na  

formação desses profissionais.  

A Política Nacional de Extensão ressalta o papel da prática extensionista  

na formação e reforça como instrumentos a importância de uma flexibilização  

curricular e a integralização de créditos, alcançados nas ações de extensão da  

universidade, conforme preza na Constituição Federal de 1988 e o PNE  regu-

lamenta. (FORPROEX: 2012). 

Na concepção dessa Política para que tais instrumentos tenham  quali-

dade na formação do estudante, é necessário um projeto pedagógico que evi-

dencie: o professor orientador; os objetivos e as responsabilidades dos atores  

envolvidos; e o modelo de avaliação da participação do estudante. As ações 

extensionistas consideradas neste trabalho são as que estão  catalogadas no site 

da UFRB e apresentam-se cadastradas na Pró-Reitoria de  Extensão (PROE-

XT) da universidade. Considera-se também os dados expostos  nos Relatórios 

de Avaliação Institucional, do referido período citado. Ressalta-se  que a ins-

crição das atividades junto a PROEXT não significa sua efetivação e  nem seu 

reconhecimento pela comunidade acadêmica e comunidade externa. As ações 

de extensão do CAHL devem estar pautadas na Política de  Extensão da UFRB, 

conforme as diretrizes estabelecidas pela PROEXT. Isso  significa que essas 

ações devem estar orientada na indissociabilidade entre o  ensino, a pesquisa 

e a extensão; e precisam primar por uma prática extensionista  que mantenha 

uma conexão contínua com a sociedade, mais precisamente com  a comunidade 

do Recôncavo.  
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Questiona-se aqui a relação instituída entre universidade e comunidade  

externa. A universidade propicia (ou não) mecanismos para que a população  

sinta-se acolhida e apresente seus anseios, problemas e saberes? A  universida-

de e a comunidade são ativas ou passivas nesse processo? 

Percurso metodológico 

O estudo, ora apresentado, trata-se de uma pesquisa exploratória de  

abordagem qualiquantitativa, e tem como objetivo central desvelar a prática  

extensionista do CAHL, observando a consonância (ou não) com a política de  

extensão adotada pela UFRB; bem como apreender um pouco sobre a relação  

com a comunidade externa a partir dessas atividades. Entende-se neste  traba-

lho a metodologia como:  

o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realida-
de. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da  abordagem 
(o método), os instrumentos de operacionalização do  conhecimento (as 
técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 
pessoal e sua sensibilidade). […] O endeusamento das técnicas produz um 
formalismo árido ou respostas  estereotipadas. Seu desprezo, ao contrário, 
leva ao empirismo sempre  ilusório em suas conclusões, ou a especulações 
abstratas e estéreis.  (MINAYO et al. 2009, p 14-15).  

 A abordagem qualiquantitativa, conforme Minayo (1993) é uma forma 

que  abrange os aspectos quantitativos e qualitativos no sentido de analisar a  

realidade em seus aspectos mais concretos e aprofundados, ou seja, é a  tentati-

va de alcançar uma visão mais holística.  

Também utilizou-se, neste trabalho, a Pesquisa Documental. Primeiro  

realizou-se um levantamento de todas atividades de extensão catalogadas e  re-

gistradas na PROEXT, no período de 2011 a 2015. Tais atividades, no sentido  

de propiciar metodologicamente um melhor entendimento, apresentam-se  di-

vididas em projetos, programas, prestação de serviço e consultoria, e eventos.  
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No sentido de propiciar uma compreensão analítica da efetivação de uma  po-

lítica extensionista no CAHL também considerou-se, nesse trabalho, a  pereni-

dade das práticas de extensão. Posterior a isso, realizou-se uma análise  a partir 

dos dados coletados, e leitura dos relatórios de avaliação institucional. 

Ações de extensão universitária do CAHL 

Nessa pesquisa, catalogou-se, no período de 2011 a 2015: 88 projetos;  11 

programas; 4 prestação de serviço e consultoria; e 338 eventos. É perceptível  

que a maior parte das ações extensionistas realizadas no CAHL são eventos  

(77%). Enquanto isso, os projetos (20%) e programas (2%) ainda não se  con-

solidaram como práticas constantes. 

É importante salientar que a extensão universitária para a PROEXT  

configura-se como um espaço de formação, de produção de conhecimentos e  

de interlocução das atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da  

maioria da população. Constitui-se como um conjunto de práticas educativo 

pedagógicas, políticas, multi/interdisciplinares, acadêmico-científicas, culturais 

e  de inclusão social. 

É um modo de a universidade realizar e participar, em conjunto com 

outros  setores da sociedade, de programas e projetos que promovam a supe-

ração das  desigualdades sociais e o desenvolvimento regional e sociocultural. 

Percebe-se  aqui o papel social que a extensão universitária tem para a comu-

nidade externa. 

Conforme informações coletadas no site da Pró-Reitoria de Extensão  

(PROEXT), projetos e programas podem ser apreendidos da seguinte maneira: 

Projeto – Compreende uma ação processual de formação continuada  com 
objetivo específico, de caráter educativo, social, cultural, científico ou tec-
nológico. O projeto tem prazo determinado e pode ser vinculado  a um 
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programa – É um conjunto de projetos e ações de extensão. É  responsável 
pela valorização e articulação entre pesquisa, ensino,  extensão e desenvol-
vimento institucional, podendo ser executado a médio e longo prazos. Tam-
bém tem como objetivo estimular a  interação de alunos da universidade 
com outros setores da sociedade, através de atividades que contribuam para 
a sua formação acadêmica, profissional e exercício da cidadania. (UFRB/
PROEXT[2016])3 

Não foi encontrado nenhum documento da PROEXT que se referisse ao  

significado dos eventos e da prestação de serviço e consultoria, porém, são  

integrantes das ações de extensão, conforme estabelece a Política Nacional de  

Extensão.  

Ao analisar os conceitos de projeto e programa verifica-se a importância  

dessas atividades como práticas extensionistas, no entanto, a pesquisa revela  

que nesse período tal importância não foi atribuída para a formação dos  dis-

centes e para a prática docente.  

Professores extensionistas do CAHL

Em relação ao total de atividades catalogadas foi registrada a participa-

ção  de 70% dos professores. Ao observar, quantitativamente os dados, a priori  

podemos considerar uma participação significativa dos docentes nas atividades  

extensionistas. Todavia, a maioria das ações catalogadas são eventos não  pere-

nes e de curtíssima duração, o que resulta numa prática extensionista  distancia-

da da construção de uma relação permanente e dialógica com a  comunidade.  

Professores envolvidos com projetos e programas 
do CAHL 

Quanto à participação dos professores envolvidos em projetos e  progra-

mas foi encontrado o seguinte resultado: 56% dos professores não se  envolve-

ram, no período em análise, com projetos e programas.  
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Tal dado torna visível a não participação plena dos professores em  proje-

tos e programas de extensão. De 123 professores, apenas 54 professores  duran-

te cinco anos se envolveram nessas atividades. Esses dados fazem  sentido ao 

observar que a academia exige desses profissionais uma atualização  constante 

do currículo lattes, o qual a pesquisa é carro chefe. 

Há ainda um déficit na participação dos professores porque a extensão  

universitária ainda não ganhou de fato sua importância dentro da universidade,  

bem como revela que o discurso de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e  

extensão não passou a ser uma realidade concreta. O que se vê muitas é o uso  

da extensão universitária num discurso de marketing sobre o desenvolvimento  

social, no entanto, ela não tem a mesma força e reconhecimento que que a  pes-

quisa possui, enquanto produtora de saberes.  

O Currículo Lattes representa na academia um marcador de avaliação da  

produção de conhecimento, e prova de que a extensão não tem o mesmo espaço  

que a pesquisa é que até pouco tempo não havia na plataforma Lattes um  espa-

ço para registrar as atividades extensionistas, demonstrando assim um  descaso 

com a extensão como forma de produzir conhecimento.  

Na quantificação das atividades, observou-se que os cursos que mais  rea-

lizaram atividades de extensão, respectivamente, nesse período foram:  Serviço 

Social (25%), Artes Visuais (25%), Comunicação social (23%),  Museologia 

(14%) e Cinema e Audiovisual (13%). Cabe salientar que todos os 

Análise da ati vidade de extensão no período de 
2011-2015 no CAHL

Ao examinar as atividades desenvolvidas nesse período no CAHL,                        

observou-se que ainda é mínima a realização de ações extensionistas mais  pe-

renes nesse centro. Tal realidade recai sobre a discussão do ranço que as  uni-
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versidades públicas carregam, que é de não apreender a extensão como  gera-

dora de conhecimento. A maioria delas precisam se aproximar mais de uma  

extensão dialógica, e interagir mais com a comunidade externa.  

Conforme os relatórios de avaliação institucional de 2011 a 2015 verifi-

cou se uma baixa efetivação nas ações extensionistas, assim como também foi  

observado um decréscimo na quantidade de atividade de extensão de 2011 a  

2015.  

A baixa efetividade nas ações extensionistas planejadas indica a  necessi-
dade de diálogo permanente com os órgãos de fomento, os  parceiros insti-
tucionais, os recursos humanos disponíveis e as pessoas  ativas, agentes do 
seu próprio desenvolvimento, especialmente em  segmentos populares do 
Recôncavo da Bahia. (UFRB, 2016, p.155)

Resultados e discussão 

O estudo, que ora se encerra, desvelou dentro das suas limitações que 

a  práxis extensionista no CAHL ainda encontra-se distante de uma extensão  

pautada na dialogicidade. Isso significa que suas práticas ainda não convergem  

com a Política de Extensão da UFRB.  

A universidade em questão, dentro da sua Política defende uma extensão  

universitária enquanto processo educativo, cultural e científico que articula o  

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e promove uma relação  transfor-

madora entre Universidade e Sociedade. Todavia, o que se percebe é  um con-

junto de ações que pouco dialogam com a comunidade. 

Os dados revelaram que a prática extensionista no CAHL está associa-

da  mais a realização de eventos (cursos, palestras, seminários, etc.) do que 

na  execução de projetos e programas. Entende-se que eventos também são  

elementos de extensão, desde que sigam os princípios pactuados no âmbito do  
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FORPROEX. Porém, o que foi percebido na pesquisa são ações voltadas mais  

para a comunidade interna do que para a comunidade externa. 

Conclusão 

Este trabalho também aponta para uma distorção do que venha a ser  ex-

tensão, principalmente na realização dos eventos. A maioria deles, realizados  

no período estudado, não tinham relação com a comunidade, e eram voltados  

para os próprios estudantes, pouco interagindo com a sociedade local.Esse fato 

demonstra que há uma falta de compreensão do que seja  extensão, pois a maio-

ria das ações que representam a prática extensionista no  CAHL não deveriam 

ser caracterizadas como tal, visto que estão em desacordo  com as diretrizes 

estabelecidas no Plano Nacional de Extensão.  

Essa distorção é perigosa, pois a práxis pode ser reduzida a um conjunto  

de atividades que não levam em sua essência o caráter extensionista, e aca-

ba  produzindo a sensação de que está se construindo a extensão universitária  

quando na realidade não está.Durante a pesquisa foi perceptível apreender que 

para a comunidade  acadêmica tudo que não está no âmbito do ensino e da pes-

quisa é considerada  como extensão, o que provoca um equívoco na realização 

de ações ditas  extensionistas, pois a maioria nada carregam de elementos cons-

tituintes da  extensão universitária.  

Ao mostrar a limitada participação de professores em projetos e  progra-

mas este trabalho revela que ainda não consolidou-se uma universidade  pau-

tada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Percebe-se que a construção do  cur-

rículo lattes em torno da pesquisa faz com que a extensão universitária  receba 

menos atenção dos docentes e discentes. Portanto ainda há um déficit  enorme 

na consolidação desse tripé constituinte da universidade pública. 
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Pensar a extensão universitária dentro um princípio da dialogicidade  re-

quer pensar nos riscos que a práxis extensionista pode levar, visto que muitas  

vezes, estando dentro de um espaço produtor de saber científico os acadêmicos  

veem a população externa como objeto e ignoram e perdem um momento de  

dialogar, pensar e trocar conhecimento de forma conjunta.  

Promover uma extensão pautada no diálogo representa a construção de  

uma educação libertadora. A construção de uma universidade popular, demo-

crática e comprometida com a sociedade exige passagem pela prática da  exten-

são universitária. Portanto, a consolidação das ações de extensão na  instituição 

de ensino superior representa a construção de uma universidade  acessível à 

população.  

Isso exige posicionamento ético-político, o que leva a questionar: a  reali-

dade no CAHL de não execução de ações extensionistas pode ser uma  escolha 

política?. A não efetivação de uma extensão universitária baseada na  indisso-

ciabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão atende aos interesses de  uma 

perspectiva teórica divergente da defendida no Plano Nacional de  Extensão. 

Portanto, defender a bandeira de uma extensão fundada na relação  dia-

lógica e propulsora do desenvolvimento local significa a construção de uma  

universidade popular, do povo e para o povo. 

Dentro de suas limitações, esse trabalho dá margem para várias outras  

pesquisas, tais como o de apreender a visão dos professores quanto ao conceito  

de extensão, bem como identificar qual paradigma eles seguem na prática  ex-

tensionista; e analisar os impactos que a extensão tem gerado para os  municí-

pios em que está sendo executada. 
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CAPÍTULO 3 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
E O CONTEXTO PANDÊMICO:

POTENCIALIDADES E DESAFIOS
NO ENSINO REMOTO

Abilene Lima Silva

Marta Gonçalves Sales

Gil Derlan Silva Almeida

Doi: 10.48209/978-65-5417-042-3 

Introdução

A pandemia de COVID-19, durante todo o período, expôs uma série de 

desafios para a humanidade. Diversas atividades básicas do cotidiano tiveram 

que ser repensadas e adaptadas, dentre elas, a rotina da sala de aula, com adoção 

de diversas medidas preventivas e de combate à pandemia. Fez-se necessário 

incluir cada vez mais tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, 

demonstrando os desafios em que se encontrava o sistema básico de ensino. 

Nesse contexto, algumas medidas foram tomadas pela maioria das instituições 

de educação, uma delas foi a proposta do Ensino Remoto.
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Este passou a ser priorizado como uma das principais respostas na busca 

por viabilizar a prática pedagógica no contexto da pandemia. Entretanto, o uso 

de meios e mídias audiovisuais, como ferramenta de auxílio pedagógico por si 

só, não possibilita esse processo. Nesse contexto, surgem novas possibilidades 

de organização das aulas dentro e fora da escola, sendo preciso repensar todo 

o processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a planejar e orientar 

atividades. Assim, os professores de Língua Portuguesa devem precisaram 

estar atentos a tais mudanças em relação ao ensino da língua, haja vista que 

muitos não conhecem ou não sabem usar a gama de ferramentas tecnológicas 

disponíveis. No entanto, para tal realidade, foi preciso dominar os recursos, ter 

intimidade com smartphones, computadores, apresentações de slides, usar a 

internet e usar de modo equilibrado e inovador.

A partir desses questionamentos, o objetivo deste trabalho é investigar 

o uso de tecnologias no ensino de Língua Portuguesa, especificando as 

ferramentas usadas pelos professores em sala de aula, as possibilidades de 

uso e os desafios. No que concerne a esta investigação, outros pormenores se 

mostraram necessários de explicitação, como: mostrar que novas ferramentas 

tecnológicas podem auxiliar no processo de ensino da Língua Portuguesa; 

entender o uso das tecnologias educacionais como ferramenta didática no 

processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto; e analisar em que medida 

o professor está realmente preparado para atuar com estas novas ferramentas 

digitais e tecnológicas. Assim, optou-se por uma pesquisa qualitativa e, em se 

tratando da natureza da pesquisa, trata-se de descritiva.

A metodologia utilizada para a pesquisa foi do tipo bibliográfica em bases 

de dados, documentos eletrônicos e impressos para descrever as ferramentas 

tecnológicas usadas por professores de língua portuguesa, e demonstrar os 
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desafios dos professores no processo de ensino-aprendizagem neste período. 

Foi realizado um levantamento de trabalhos que tratam de colher trabalhos com 

os indexadores: tecnologias na educação, ensino-aprendizagem, ensino remoto, 

língua portuguesa etc., em bases de dados científicas como Google Acadêmico, 

Periódicos da CAPES e nas bases de dados da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), além de pesquisas em livros e artigos em revistas eletrônicas.

Este estudo discute as práticas educativas de professores de Língua 

Portuguesa, o preparo e as condições para que ocorra efetivação do processo 

ensino-aprendizagem, em tempos de tecnologias digitais, de modo a apresentar 

possibilidades sobre uma aprendizagem efetiva com o uso das tecnologias, 

pensando nessa premissa como um caminho constante, não só em tempos de 

pandemia.

O ensino remoto emergencial (ERE)

Em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19), um termo ganhou 

repercussão na tentativa de nomear as ações pedagógicas criadas para atender 

as demandas emergenciais da educação escolar: ensino remoto. O processo de 

instituição do ensino retomo emergencial teve início com o decreto proposto 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e sancionado pelo Ministério da 

Educação (MEC), a partir da portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que 

dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, 

o que foi recomendado para as instituições de ensino a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, durante o período de pandemia. Ainda 

segundo a portaria firmada pelo MEC, foi definido:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 
presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 
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informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em 
vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal 
de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 
2017. (BRASIL, 2020, p. 01).

Ademais, foram ainda dispostas instruções referentes à aplicação do 

ensino remoto, quanto ao tempo de duração, responsabilidades e sugestões. 

Sendo assim, o método de ensino foi modificado, suspendendo as aulas 

presencias durante a pandemia, para evitar a disseminação do Novo Coronavírus 

- COVID-19, pois no contexto global foi decretado o distanciamento social 

obrigatório. Desse modo, ainda segundo a portaria:

1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta dias, 
prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos 
de saúde estaduais, municipais e distrital. § 2º Será de responsabilidade 
das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a 
disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento 
dos conteúdos ofertados bem como a realização de avaliações durante o 
período da autorização de que trata o caput. (BRASIL, 2020, p. 01).

Todavia, estabelecer o ensino remoto como uma medida de emergência 

foi apenas a primeira, e mais básica, etapa desse processo, enquanto colocar tal 

estratégia em prática, até então, se faz um desafio para muitas das instituições de 

ensino. De acordo com Behar (2020, p. 3), “a situação emergencial da pandemia 

fez com que várias instituições educacionais migrassem para o ensino remoto 

emergencial”. O autor considera ensino remoto porque os professores e alunos 

estão impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para 

evitar a disseminação do vírus.

Portanto, o ensino remoto emergencial é aquele que pressupõe o 

distanciamento geográfico de professores e alunos para que as atividades 

não fossem interrompidas. Assim, o ensino passa para os contextos digitais, 

professores e alunos passam a estar conectados através de tecnologias digitais, 
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as aulas são por meio de vídeos aulas, web conferências, redes sociais, softwares, 

ambientes virtuais de aprendizagem etc.

O Ensino Remoto, ou como foi posteriormente adotado “Ensino Remoto 

Emergencial” (ERE), e até mesmo a já consolidada Educação a Distância 

(EaD), nos últimos dois anos obtiveram expressiva visibilidade e relevância no 

âmbito do ensino, dada as circunstâncias as quais tem se vivenciado. Embora 

tais modelos de ensino sejam muitas vezes confundidos, ou tidos, erroneamente, 

como sinônimos, vale a ressalva de que o ERE e a EaD não devem ser tratados 

como iguais, tendo em vista possuírem suas particularidades. A EaD é uma das 

modalidades de ensino previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De 

acordo com o Decreto nº 9.057/2017, art. 1º, EaD é definida como:

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017, 
p. 01).

A EaD é o modelo de ensino que se caracteriza por apresentar maior 

planejamento, durabilidade e padrão de execução, com uma fundamentação 

teórica pré-definida, sendo as aulas normalmente gravadas e disponibilizadas 

em plataformas digitais. Enquanto isso, o ERE, ou aprendizagem remota, 

aproxima-se mais do que possa se considerar uma adaptação metodológica e 

circunstancial para a realidade pandêmica. Por sua vez, o ERE se destaca pela 

diversidade de metodologias na realização das aulas, abarcando-as em síncronas 

ou assíncronas, isto é, em tempo real ou por meio de gravações e postagem de 

materiais.

Dentre os principais aspectos desse modelo de ensino, destaca-se as aulas 

ao vivo (síncronas) que representam um potente colaborador para a efetividade 
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do ensino retomo, já que possibilita a melhor interação entre professor e aluno, 

tornando-as mais dinâmicas e fluidas, mesmo que não presenciais.

Ainda que o ERE e a EaD possuam suas particularidades, entre tais 

modelos de ensino destacam-se também alguns pontos em que se assemelham, 

por exemplo, a utilização de uma abordagem que possibilita um processo 

de ensino aprendizagem adotando estratégias flexíveis e dinâmicas. A 

utilização de ferramentas digitais é apontada como uma prática promissora 

dentro da perspectiva de inovação, tendo em vista os efeitos positivos que o 

desenvolvimento dessas atividades pode ocasionar nos estudantes, sejam elas 

realizadas no plano remoto, ou ainda no modelo de ensino presencial. Nessa 

perspectiva, Quadro-Flores (2017) compartilha sua concepção frente à aplicação 

de ferramentas digitais no processo ensino-aprendizagem:

[...] compreende-se que sejam reveladoras até paras crianças com 
necessidades educativas especiais e com dificuldades de aprendizagem, 
pois o entusiasmo da publicação e da interação e a facilidade de aceder 
a qualquer sítio e hora envolve todos os alunos e responde às diferentes 
necessidades e desejos.  Ao permitir a pesquisa, a seleção, a interação, a 
colaboração, a comunicação e a publicação, o aluno desenvolve competência 
e sente orgulho no que faz e satisfação no que aprende.  Dilui-se, assim, 
o ensino de massas em prol de um ensino individualizado ao permitir que 
cada aluno construa o seu próprio saber dentro e fora da sala de aula, ao seu 
ritmo e gosto.  Neste contexto, inovar, redesenhar, são atitudes que exigem 
capacidade de fazer diferente e que geram novas ideias e novas maneiras 
de ver a educação. (QUADRO-FLORES, 2017, p. 11).

Dessa forma, o ensino remoto é composto basicamente por dois momentos 

pedagógicos distintos, são eles: síncrono e assíncrono. No modelo síncrono, as 

aulas acontecem ao vivo, ou seja, em tempo real; já o modelo assíncrono, as 

aulas são gravadas e ficam disponíveis em uma plataforma virtual, visando 

contribuir para que a relação professor-aluno seja a menos afetada possível. 

Dessa maneira, as ferramentas digitais como as plataformas de encontros/

reuniões virtuais (Google Meet, Zoom, YouTube etc.), são ferramentas 
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essenciais para o desenvolvimento dessas atividades educacionais, bem como 

foram amplamente adotadas Brasil a fora.

O uso do Ensino Remoto de maneira planejada e estruturada, diferente do 

momento em que se fez emergencial, tem dentre suas vantagens e possibilidades 

a inserção de metodologias ativas às práticas pedagógicas, algo certamente 

favorável ao processo de ensino, uma vez que viabiliza a ludicidade, estímulo, 

autodidatismo, dentre outros elementos. Além disso, segundo Resende (2021), 

a partir do uso de novas tecnologias mediante o ensino remoto, houve o estímulo 

do processo de letramento digital, o qual é tido como um possível meio para se 

proporcionar o uso da tecnologia de forma crítica e responsável, no que tange a 

língua portuguesa. Portanto, de maneira geral, Echevarría (2021) destaca cinco 

vantagens/benefícios quanto ao uso do ensino remoto:

a) disponibilidade de diversos canais e plataformas de interação entre 

professor-aluno;

b) maior autonomia atribuída aos discentes;

c) mais flexibilidade;

d) maior aproveitamento do tempo;

e) e o auxílio das ferramentas digitais como complemento para a 

aprendizagem.

Ademais, Barbosa (2021) retrata o processo da inclusão da tecnologia no 

âmbito da educação como sendo irreversível, mas que também pode contribuir 

positivamente a esse processo, pois:

[...] a efetivação e a apropriação das tecnologias na educação não é um 
caminho fácil, contudo, hoje, é irreversível. Com interesse, dedicação e 
compromisso é possível aprender, planejar e executar uma ação educativa 
prazerosa, lúdica, atrativa e interativa em sala de aula. É agindo assim que 
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o professor deixa de lado as amarras culturais, metodologias formativas e 
tradicionais, deixando de ser o detentor do saber cientificamente construído 
e passando a ser um mediador, um facilitador, um colaborador, um agente 
propulsor de aprendizagens significativas. (BARBOSA, 2021, p. 20)

Com a pandemia de COVID-19, passou-se a ser exigida a aplicação de 

conhecimentos e o uso de ferramentas tecnológicas como condição básica 

para se poder estudar, ter aulas online e, assim, tentar amenizar os efeitos do 

distanciamento social obrigatório na educação. Dentre os principais desafios 

e fatores associados diretamente ao desenvolvimento do ensino remoto 

emergencial, podem ser citados: o tempo limitado em que os estudantes, inclusive 

os mais jovens, devem ficar frente às telas de dispositivos digitais, considerando 

os riscos a uma exposição prolongada; o potencial aumento do desinteresse e 

desfoque dos estudantes pelas aulas; a necessidade de adaptação quanto ao 

espaço e tempo, além das metodologias e concepções de ensino, o que, sem o 

tempo ideal para o planejamento, pode sobrecarregar e prejudicar o desempenho 

dos docentes. Além disso, para Ross (2021), o fator infraestrutura, podendo 

assim afetar ou inviabilizar a realização de certas atividades pedagógicas.

Ensino de língua portuguesa e os tempos de ensino 
remoto

O ensino de Língua Portuguesa (LP) visa capacitar o sujeito para que 

ele possa transitar pelas várias funções da leitura e escrita e seus usos sociais, 

utilitários, emotivos e lazer. Sendo assim, o ensino de LP deve estimular o uso 

da linguagem nas suas múltiplas finalidades. Por sua vez, o ensino remoto faz 

uso de vários recursos, e programas educativos, possibilitando o aluno ampliar 

seus conhecimentos sobre as linguagens. De acordo com Mendes, 

O ensino de Língua Portuguesa configura-se como difusor da leitura e como 
catalisador da escrita, já que tem por objeto o texto e, a partir dele, objetiva-
se desenvolver o leitor/escritor autônomo, capaz de compreender diversos 
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gêneros textuais e articular ideias a fim de melhorar a sua prática social, 
como previsto nos documentos norteadores. (MENDES, 2020, p. 05)

O ensino da língua portuguesa é um dos conhecimentos essenciais para o 

desenvolvimento dos cidadãos, pois dá o acesso inicial à leitura e à escrita, que 

são como portas de entrada do sujeito na sociedade.  Nessa visão, a integração 

ao mundo digital utilizando os meios e recursos tecnológicos aprendidos na 

escola otimizará a vida profissional dos alunos em geral. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) de 1998:

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento 
linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas 
sociais mediadas pela linguagem. Organizar situações de aprendizado, 
nessa perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais esses 
conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; organizar atividades 
que procurem recriar na sala de aula situações enunciativas de outros 
espaços que não o escolar, considerando-se sua especificidade e a inevitável 
transposição didática que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um 
espaço de interação social onde práticas sociais de linguagem acontecem 
e se circunstanciam, assumindo características bastante específicas em 
função de sua finalidade: o ensino. (BRASIL, 1998, p. 22).

No que concerne aos avanços e novas discussões sobre o ensino de língua 

portuguesa, podemos ver que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

diz que é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade 

específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 

2018, p. 01). Por essa razão, a BNCC propõe um ensino de Língua Portuguesa 

centrado no texto, como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-

discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus 

contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo 

da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias 

mídias e semioses (BRASIL, 2018).
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Sabe-se que a BNCC visa nortear o que deve ser trabalhado nas escolas 

públicas e privadas, ao longo dos anos escolares da Educação Básica. Esse 

documento de 2018 já remete à presença dos gêneros digitais fomentando seu 

uso nas práticas de ensino-aprendizagem. Na seção 5.1, Área de Linguagens e 

suas Tecnologias, consta que:

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 
culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos 
na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação 
social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, 
o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo. (BRASIL, 2018, p. 493).

Logo, os estudantes precisam desenvolver uma compreensão do funcio-

namento das diferentes linguagens, inclusive as linguagens digitais, como for-

ma de explorar os modos como as linguagens se combinam de forma híbrida 

em textos complexos e multissemióticos. Mais adiante no documento, é possí-

vel observar a atenção para com as práticas contemporâneas de linguagem no 

Ensino Médio, com a cultura digital e os novos letramentos e multiletramentos, 

com vista a desenvolver a cidadania e os estudos:

Ao chegar ao Ensino Médio, os estudantes já têm condições de participar de 
forma significativa de diversas práticas sociais que envolvem a linguagem, 
pois, além de dominarem certos gêneros textuais/discursivos que circulam 
nos diferentes campos de atuação considerados no Ensino Fundamental, 
eles desenvolveram várias habilidades relativas aos usos das linguagens. 
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus 
funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, 
escuta e produção de textos verbais e mulsissemióticos, e alargar as 
referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de 
discursos, ampliado as possibilidades de fruição, de construção e produção 
de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de 
participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos 
estudos. (BRASIL, 2018, p. 500).

Chama-nos, também a atenção o fato de que o processo ensino-

aprendizagem remoto precisa considerar as diferenças culturais e regionais 
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do país e a dificuldade de implantação de ações pedagógicas uniformes e 

homogêneas, pois nem todos os lugares têm as mesmas condições de acesso à 

internet, juntando-se a isto, a falta de alguns recursos necessários, para um bom 

aprendizado nessa modalidade de ensino. Em vista disso:

[...] não é esse o propósito dos que defendem uma educação significativa, 
contextualizada e alinhada às realidades locais e regionais, porém, no 
contexto de pandemia que o país vivencia, esses hiatos e divergências são 
ainda mais agravados, além de fortalecer as desigualdades e discrepâncias 
em um país que mantém, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, 
mesmo que o acesso à educação esteja comprometido para maior parte dos 
alunos matriculados no Ensino Médio. (SANTANA, SALES, 2020, p. 83).

As autoras apresentam a abrangência do ensino em casa, desenvolvido 

em alguns estados do país, a exemplo do Amazonas que implantou o programa 

Aula em Casa através do Decreto nº 42061/2020 para todos os níveis de ensino; 

em Minas Gerais, o programa Estude em Casa, Decreto de maio de 2020; Mato 

Grosso implantou o programa Aprendizagens Conectadas (2020), para o Ensino 

Fundamental I e Médio, dentre outros.

Santana e Sales (2020) discutem ainda o papel da ação docente no 

ensino remoto. Dessa maneira, a ação docente no ensino remoto deve ter uma 

didática diferente da convencional, começando pelo planejamento pedagógico, 

a elaborar a inserção de novos recursos digitais, durante as aulas, sendo assim 

uma rotina, de constante interação do professor com o aluno dentro e fora da 

sala de aula. Nesse sentido, segundo tratam as autoras, é necessário:

Manter rotina de contato com estudantes via aplicativo de mensagem 
instantânea para acompanhar e orientar; elaborar planos pedagógicos; 
acompanhar a transmissão das aulas televisivas e estar disponível durante 
a transmissão via app para orientar e tirar dúvidas; elaborar revisões e 
atividades digitais; mobilizar os estudantes para assistir às aulas; indicar 
filmes, vídeo, site, leituras; criar, conforme disponibilidade, turmas virtuais 
em plataformas gratuitas. As atividades são descentralizadas e pautadas no 
trabalho colaborativo e sobretudo no planejamento das ações para o retorno 
das atividades presenciais. Acompanhar a transmissão das aulas televisivas 
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e estar disponível durante a transmissão para tirar dúvidas e orientar via 
chat com as turmas; acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades 
e interagir com os estudantes via aplicativo. (SANTANA; SALES, 2020, 
p. 87).

Toda essa série de implicações e atividades transformaram drasticamente o 

fazer pedagógico nos tempos de pandemia, o que gerou inúmeros prejuízo ainda 

em processo de busca de resolução. Professores, gestores e alunos enfrentaram 

tempos em que o ensino tradicional e usual, em muitos estabelecimentos, não 

via possibilidades de continuidade. Se por um lado, a pandemia de COVID-19, 

revirou o mercado da saúde em nossas pesquisas, o contexto educacional 

também enfrentava sua onda de distanciamento da zona de conforto, exigindo 

de todos os envolvidos uma nova postura para a situação imposta.

O que nos dizem os resultados

Existem muitas ferramentas para auxiliar o professor de LP na sala de 

aula, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem de forma interativa 

e compartilhada. Tendo isso em vista, a avaliação dos artigos pesquisados 

possibilitou uma visão mais ampla acerca dessas possibilidades tecnológicas 

e suas formas de uso em sala de aula. Além disso, a análise do material obtido 

que compreende a definição dos principais achados dos artigos, permitiu 

uma integralização das informações que resultaram em informações teóricas 

importantes para discutir o ensino de LP e as ferramentas digitais.

Com o avanço da tecnologia e o advento da internet, emergiram os gêneros 

textuais digitais, que atendem uma nova necessidade da sociedade. Atualmente, 

além dos gêneros já utilizados há muito tempo, temos alguns específicos para 

o ambiente virtual. É necessário entender que esses gêneros são importantes 

tanto quanto os já tradicionais.
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No que tange às múltiplas possibilidades tecnológicas existentes para o 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, inserir diferentes recursos tem 

se tornado um meio de inserir novos gêneros textuais como e-mail, o chat, 

o bate-papo, blog ou vídeo, bem como plataformas EaD, cursos de diversos 

níveis oferecidos em ambientes como uma sala de aula virtual, reprodução ou 

produção de vídeos ou de arquivos de áudio (podcasts).

Mendes (2020) assinala que o ensino de Língua Portuguesa é uma prática 

social, que a linguagem é um mecanismo que compõe a natureza humana, 

é o instrumento que permite a aproximação entre pessoas. Nesse sentido, o 

desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita são base para a formação 

humana, uma vez que “Trata-se de porta de acesso ao conhecimento à construção 

e à criação de ideias, de valores e de ideologias” (MENDES, 2020, p. 04). 

Portanto, daí a importância do seu uso e domínio em diferentes níveis, de uma 

carta a um texto acadêmico. Nessa direção, o ensino de Língua Portuguesa:

[...] configura-se como difusor da leitura e como catalisador da escrita, 
já que tem por objeto o texto e, a partir dele, objetiva-se desenvolver o 
leitor/escritor autônomo, capaz de compreender diversos gêneros textuais 
e articular ideias a fim de melhorar a sua prática social, como previsto nos 
documentos norteadores. (MENDES, 2020, p. 05).

Para Mendes (2020), não há como dissociar a internet do uso da língua 

escrita, uma vez que esta ocupa espaços sociais que antes eram exclusivos da 

oralidade. O ensino remoto não foi antevisto, nem planejado, e surgiu como 

uma proposta emergencial para amenizar os impactos da impossibilidade de se 

estar em sala de aula fisicamente. É uma solução temporária a fim de cumprir 

o calendário escolar.

O ensino na pandemia trouxe alguns impactos, como a necessidade de 

habilidades para utilizar as mídias. Assim, ainda são notadas poucas práticas 
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voltadas para o estímulo da leitura, poucas estratégias de ensino de língua 

materna, a falta de interesse por parte dos alunos, pois ficam dispersos durante 

as aulas, deixando apenas o computador ligado.

Os impactos da pandemia ainda serão percebidos ao longo dos tempos. 

O distanciamento social foi uma estratégia de prevenção da doença, impondo 

desafios tecnológicos aos docentes. A estes, foi preciso conhecer e transpor sua 

prática pedagógica a plataformas que tentam se aproximar do contexto escolar 

presencial. Desse modo,

[...] As redes sociais apresentam diversos recursos que podem ser utilizados 
como ferramenta de apoio pedagógico e, devido à facilidade no acesso, 
graças a elas foram vislumbradas oportunidades para a propagação do 
conhecimento. A primeira grande vantagem dessa proposta é o fato de que 
amplia a aprendizagem para além dos limites físicos e cronológicos da 
escola, alcança o ciberespaço, permitindo que o indivíduo module a seu 
tempo a construção do conhecimento. Além disso, é também um espaço que 
favorece o desenvolvimento da autonomia, fortalece as relações pessoais, 
multiplica a troca de informações, aproxima ideias afins e possibilita 
discussões de ideias diversas. (MENDES, 2020, p. 13).

À vista disso, foi fundamental o mínimo de conhecimento das habilidades 

necessárias para utilizar a mídia adotada como ferramenta desse processo de 

aprendizagem, no sentido de possibilitar a interação em diferentes interfaces: 

gravar um vídeo, postar em redes ou plataformas etc.

As práticas pedagógicas antes da pandemia não previam o desenvolvi-

mento da autonomia dos discentes para uso das mídias tecnológicas. Desta ma-

neira, é imprescindível atualizar o currículo escolar, contextualizando-o ao am-

biente digital. No entanto, os limites da educação remota não estão restritos ao 

planejamento curricular, sendo o professor uma peça fundamental, pois é este 

que planeja todas as etapas do aprendizado, que tem a percepção capaz de con-

duzir ao saber, que modifica o percurso sempre que percebe necessidade, que 

estuda, aprende e desenvolve em si a capacidade de ensinar (MENDES, 2020).
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A pesquisa demonstra que os professores não receberam formação para 

uso das TDICs em sala de aula, mesmo assim, se adequaram a essa nova de-

manda com os recursos disponíveis e o conhecimento que já dispunham. Al-

guns alunos não possuíam acesso à internet e equipamentos necessários para 

acompanhar as aulas remotas, o que prejudicou o desenvolvimento das ativi-

dades.

Podemos perceber, alguns dos entraves que dificultaram o ensino-apren-

dizagem no período pandêmico: a) Dificuldade de estabelecer relação com os 

alunos devido ao distanciamento social; b) Dificuldade no acesso à internet e 

aos equipamentos digitais necessários para os estudantes acompanharem as ati-

vidades; c) Dificuldade para se adequar ao ensino não presencial, com uso de 

câmera do celular para realizar as aulas remotas; d) Falta de capacitação para 

os professores a respeito do uso das ferramentas digitais; e) Dificuldade na rea-

lização do diagnóstico para identificar o nível de aprendizagem dos estudantes 

em relação aos conhecimentos em LP; f) O processo de alfabetização foi muito 

difícil, por não poder acompanhar o processo de ensino-aprendizagem diaria-

mente.

Assim, cada vez mais, o ensino de língua portuguesa moldou-se a reali-

dade desenhada pela pandemia de COVID-19, aulas antes centradas na figura, 

unicamente, de um professor expositor, passaram a contar com atores que, de-

masiadamente, dominavam os meios e plataformas digitais mais que os mes-

tres: os alunos.

Considerações finais

Assim, buscamos aqui, descrever as potencialidades e desafios do uso 

de ferramentas digitais no ensino de Língua Portuguesa em tempos de Ensino 

Remoto Emergencial. Ao final do estudo, foi possível concluir que as ferramentas 

digitais podem ser um campo fecundo para aprendizados teóricos e práticos 
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do professor para o ensino da leitura e escrita, em suas diversas linguagens 

(escrita, visual e digital).

As tecnologias digitais vêm possibilitando novos modos de trabalho 

com o texto e as formas de aquisição, compartilhamento e produção de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, é importante que professores tenham domínio 

sobre as ferramentas e seus modos de uso, dentro e fora da sala de aula. Para 

tanto, necessita-se de formação, para acompanhar as mudanças e virtualizar o 

processo de ensino-aprendizagem.

A partir das conclusões identificadas e analisados, pode-se perceber uso 

de várias ferramentas como: WhatsApp, Google Forms, Zoom, Google Meet, 

e aplicativos diversos, tais como: Publisher, Quiltz, Meme Generator-imgflip, 

dentre outros, para o trabalho com textos, gráficos, fotografias etc. Contudo, 

para a efetivação da educação através desses instrumentos, o maior desafio 

ainda é a formação e preparo dos professores. Para isso, a literatura pedagógica 

sobre o tema aponta a importância de políticas públicas formativas.

Portanto, os resultados apontam que com as dificuldades, limites estruturais, 

materiais, falta de internet, preparo e conhecimento mínimos sobre os recursos 

tecnológicos e seus modos de uso, gravação, conversão, compartilhamento etc., 

acredita-se que foi um período difícil, mas que corroborou com aprendizados. 

As tecnologias digitais foram necessárias para viabilizar a continuação da 

aprendizagem, haja vista que elas asseguraram o processo de forma remota 

e contribuíram para os alunos continuarem seus conhecimentos de leitura e 

escrita. 

Vemos, então, no ensino híbrido, modalidade de aprendizagem que mescla 

o ensino presencial com o virtual, ou seja, conta com aulas fora e dentro da 

escola, uma tendência para a aquisição de conhecimento no ambiente escolar e 

doméstico, no pós-pandemia.
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Introdução

As instituições de ensino superior investem na geração do conhecimento 

quer seja na pesquisa, no ensino ou na extensão universitária para que haja o 

desenvolvimento da potencialidade inovadora e tecnológica no local e na re-

gião. Tais conhecimentos gerados costumam modificar as empresas e a presta-

ção de serviço, bem como as comunidades próximas da sede ou dos polos, no 

caso de oferta de educação na modalidade a distância.

São estabelecidos projetos de pesquisa e transferência de conhecimento 

e de tecnologia com parceiros locais ou regionais. São parcerias que possibi-
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litam que a comunidade esteja próxima da instituição de ensino superior e as 

empresas e os comércios contratem acadêmicos para a execução do trabalho. 

As pesquisas costumam estar presentes no ambiente universitário e a inovação 

é desvelada nas produções científicas, tecnológicas, culturais ou artísticas.

Na nota técnica de esclarecimento a respeito da Resolução CNE/CP nº 

2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação) (Brasil, 2022), está registrada a palavra inovação e é empre-

gada para o desenvolvimento de estudantes com vivências e aprendizagens de 

metodologias e de estratégias. Destaca-se que a criatividade também precisa 

ser desenvolvida e considera-se que a diversidade é o elemento enriquecedor 

na aprendizagem dos acadêmicos.

A inovação é parte da formação do docente da educação infantil e da 

educação básica, logo, se existe o desenvolvimento das habilidades para ino-

var, pretende-se que a comunidade do entorno das unidades escolares possa ser 

modificada com a formação inicial dos professores. O ensino superior também 

promove a formação dos professores da instituição.

No glossário do instrumento de avaliação institucional, tem-se que a for-

mação continuada é um processo educativo relacionado à educação profis-

sional, científica e tecnológica, vinculado a políticas educacionais, que visa 

a atender demandas de desenvolvimento pessoal, profissional e social, após 

a formação inicial, estimulando a construção permanente de novos saberes 

(BRASIL, 2017, p 37), bem como edifica as práticas profissionais nas ativida-

des formativas, com os cursos de atualização, de extensão, de aperfeiçoamento, 

de especialização, de mestrado e/ou doutorado, que são oferecidos por institui-

ções educacionais.
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Na medida em que a formação continuada fizer parte da vida profissio-

nal docente, a criatividade e o engajamento com o próprio desenvolvimento 

estarão presentes nas relações emocionais, sociais e interpessoais na unidade 

escolar e na instituição de ensino superior em que o professor estiver refletin-

do a própria prática pedagógica e andragógica. Entretanto, não é somente na 

formação inicial e ao longo da vida docente que a reflexão está presente, é no 

trabalho interdisciplinar e com os pares.

A reflexão é um substantivo que está presente no cotidiano do corpo diri-

gente, da Comissão Própria de Avaliação e do corpo docente da instituição de 

ensino superior, posto que, nas políticas institucionais, no âmbito dos cursos 

e institucionalmente, as práticas comprovadamente exitosas ou prática inova-

doras devem ser adotadas e evidenciadas nos documentos oficiais, ou seja, as 

políticas da instituição para ensino, para a extensão e para a pesquisa deverão 

estar registradas no Plano de Desenvolvimento Institucional e a implementa-

ção, no âmbito do curso, precisa estar documentada.

Os registros evidenciam que as políticas implementadas estão voltadas 

para a promoção das oportunidades de aprendizagem. O alinhamento está coe-

rente com o perfil do egresso. A existência do êxito ou da inovação nas práticas 

previstas na política institucional também estão presentes na articulação entre 

os componentes curriculares no percurso de toda a formação do acadêmico, 

seja em licenciaturas, seja em graduações com muitos anos, ou seja, nos cursos 

superiores de tecnologia.

A explicitação da inovação evidencia a qualidade nos quesitos de ava-

liação institucional ou dos cursos. Comprovar a inovação requer reflexão nas 

ações que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, porque o 

conhecimento disseminado é essencial para as revoluções e para as evoluções 

que ocorrem no âmbito do desenvolvimento tecnológico e phygital. A transfor-

mação digital e phygital se desenvolve, no presente e para o futuro, com cultura 
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de inovação e pressupõe-se que as pessoas precisam de mudança de paradigma 

e de hábito nos registros institucionais.

O papel essencial das instituições de ensino superior é transformar com 

inovação os poderes públicos, os setores produtivos, a comunidade próxima, 

a própria instituição e a sociedade, posto que os multiversos e os metaversos 

são realidades e a (ciber) sociedade do consumo e da mudança está phygital. 

Logo, os projetos previstos no âmbito da formação acadêmica e do perfil do 

egresso têm de ser elaborados para práticas exitosas e para prática inovadoras. 

A qualidade e o bem-estar das pessoas, com inovação, tendem ao crescimento 

econômico.

Alguns entendimentos de paradigmas para inovar 
no ensino superior

Para o crescimento econômico, a mudança de paradigma seria uma pos-

sibilidade. Mudança de paradigma remete à obra “The Structure of Scientific 

Revolutions” (1970) escrita por Thomas Samuel Kuhn (1922 - 1996). A ciência 

tem a dominância na temática nas inúmeras oportunidades de evidenciar as 

transformações nas concepções humanas. Serão trazidas, em “Alguns Enten-

dimentos de Paradigmas para Inovar no Ensino Superior”, diversos registros 

do autor acerca do que seja paradigma para sustentar a inovação pelas equipes 

da instituição de ensino superior. É uma tentativa de diálogo entre paradigma 

e inovação para o avanço econômico na comunidade próxima e regional em 

relação à instituição.

Tem-se que o paradigma possa ser um objeto a ser melhor articulado e 

precisado em condições novas ou mais rigorosas, segundo Kuhn (1998, p. 44), 

pois é um padrão que tem a possibilidade de ter melhores articulações e o novo 

pode ter teorias mais rígidas e menos flexíveis para a modificação. Na inovação, 
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para a implementação no ensino, nas pesquisas e na extensão universitária, é 

preciso articular com o grupo de pessoas para que as teorias postas sejam forta-

lecidas para evidenciar o que é inovar no contexto da implantação da mudança.

Conforme Kuhn (1998, p. 48) escreveu que, frequentemente, a teoria do 

paradigma está diretamente implicada no trabalho de concepção da aparelha-

gem capaz de resolver o problema. Ainda que o autor tenha escrito em contexto 

diferente deste capítulo, pode-se inferir que o modelo da inovação no ensino 

superior e nas pós-graduações tendem a resolver problemas referentes ao mun-

do em transformação e em transformação phygital.

As avaliações internas e as institucionais e de curso verificam como as 

práticas exitosas e as práticas inovadoras ocorrem. Essa afirmação remete ao 

que Kuhn (1998, p. 48) afirmou: poucos dos complexos esforços teriam sido 

concebidos e nenhum teria sido realizado sem a teoria do paradigma para 

definir o problema a garantir a existência de uma solução estável, porque a 

questão da qualidade avaliada, por meio dos instrumentos, é remissiva às refe-

rências que evidenciam que existe uma diferença entre o que e como se ensina 

e aprende com as transformações rápidas no contexto mundial, por essa razão 

existe um problema complexo e a presença da inovação poderia ser uma garan-

tia de qualidade no processo educacional.

As teorias e as legislações pretendem mitigar os problemas no ensino e 

na aprendizagem e dar soluções aos fenômenos educacionais. Um paradigma 

é um pré-requisito para a descobertas de leis (KUHN, 1998, p. 49) teóricas e, 

nesse contexto, inclui a inovação e as práticas exitosas constantes, nas políticas 

institucionais no âmbito da instituição e do curso, pois seriam soluções para a 

melhoria do ensino e da aprendizagem.
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Daria para incluir métodos baconianos para o desvelamento dos fenôme-

nos e dos fatos como a observação e a experimentação por raciocínio indutivo, 

pois a conclusão é pretendida com a compreensão da causa real dos fenômenos. 

Não é possível abandonar o paradigma, pois as pessoas deixariam de praticar 

a ciência (Kuhn, 1998, p. 55) e nas instituições de ensino superior as pesquisas 

são partes que compõem o ensino e a extensão universitária. Desse modo, os 

problemas relacionados com o ensino e com a aprendizagem carecem da de-

terminação do que é significativo para ser investigado, da articulação da teoria 

com a prática e da harmonização das teorias com os fatos.

Paradigmas que promovem a inovação na pesquisa, 
no ensino e na extensão universitária

Entende-se que o paradigma permeia a ciência e a inserção da inovação e 

das práticas exitosas estão nas políticas institucionais e dos cursos, na estrutura 

curricular, nos conteúdos e nas atividades, nas metodologias, nas atividades 

curriculares, no apoio ao acadêmico, no material didático dos cursos, no pre-

sencial e na educação na modalidade a distância, nos espaços de aprendizagem 

e nos sistemas de gestão de aprendizagem.

Caracterizar-se-á como práticas inovadoras ou exitosas aquelas que são 

coerentes e adequadas com a comunidade acadêmica, segundo o glossário inse-

rido no instrumento de avaliação de cursos. Os documentos oficiais evidenciam 

os objetivos que se deseja que ocorram. O diferente ou inexistente na localida-

de ou na região que está localizada a instituição pode ser considerado inovador 

quando acontece no âmbito institucional ou dos cursos. O criativo, desde que 

seja adequado e pertinente aos objetivos, pode ser entendido como inovador.
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O inovador ou o exitoso não é abstrato, é possível entender e verificar a 

existência. Na ciência, decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simulta-

neamente aceitar outro e o juízo que conduz a essa decisão, segundo (KUHN, 

1998, p. 108), envolve a comparação de ambos os paradigmas com a natureza, 

bem como sua comparação mútua.

Sangiogo, Kohn e Freitas (2022, p. 66), escreveram que o conceito de 

inovação parece abranger, na extensão universitária, a reformulação de novas 

possibilidades de aprendizagem e ensino, a qual [perspectiva] vem ganhando 

espaço e discussões no contexto universitário, afinal existem viabilidades de 

ocorrer novos projetos e as elaborações, as significações e (re) significações 

para a disseminação do conhecimento para a instituição e para a comunidade 

devem estar coerentes com as transformações phygitais.

Tais afirmações remetem à comparação com o trabalho de Lavoisier, um 

novo paradigma emerge - ao menos embrionariamente - antes que uma crise 

esteja bem desenvolvida ou tenha sido explicitamente reconhecida, segundo 

Kuhn (1998, p. 117) que defendia o contexto do desvelamento científico nos 

aspectos históricos, sociológicos e psicológicos. O autor evidencia a possibili-

dade de novos paradigmas para fenômenos que não foram tão estudados, como, 

por exemplo, a inovação ou as práticas exitosas no âmbito da educação supe-

rior.

No contexto da extensão universitária apresentada no artigo de Silva et 

al. (2021, p. 159), o termo inovação rompe conceitos e práticas preestabeleci-

das, influenciando como as pessoas se comportam e aprendem e infere-se que 

a disseminação do conhecimento ocorra quer seja no presencial e no estar junto 

virtual na modalidade da educação a distância.
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De acordo com Valente (2005, p. 112), a abordagem do estar junto vir-

tual, permitiu a criação de situações de construção de conhecimento sobre o 

desenvolvimento de projetos usando as TIC, de conceitos específicos de cada 

uma das disciplinas ministradas e escreveu que o ensino ocorreu sem que os 

professores [que eram alunos, no contexto da tese do autor] deixassem o local 

de trabalho.

Existem possibilidades para inovar e ter práticas exitosas nas institui-

ções de ensino superior. Segundo Kuhn (1998, p. 122), a transição para um 

novo paradigma é uma revolução científica e, nos tempos atuais, muito se tem 

para incluir, como, por exemplo, a diversidade que Breternitz (2021, p. 169) 

escreveu que, apesar de ser muito popular nos dias atuais, o tema diversidade 

ainda é sinônimo de diferente, esquisito, ainda é motivo de medo e exclusão. 

Os direitos devem ser respeitados e, nas transformações phygitais, precisam ser 

compreendidos e acessibilizados para todos com as mitigações das barreiras 

dos mais diversos modos, inclusive as estruturais.

Nas instituições de ensino superior, os paradigmas estão intimamente co-

nexos com a estrutura da comunidade, visto que, segundo Kuhn (1998, p. 219), 

um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, in-

versamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um 

paradigma. O autor escreveu que se a obra estivesse sendo (re) escrita, iniciaria 

com a discussão da estrutura comunitária da ciência, logo, os paradigmas e a 

comunidade precisam ser analisados para a emergência das práticas inovadoras 

e das práticas exitosas na transformação phygital para que as elaborações dos 

documentos oficiais e as escritas dos projetos possam evidenciar, no presente, 

o futuro das pesquisas.
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Os projetos institucionais e interinstitucionais e o 
phygital

O futuro das pesquisas está no presente do ensino e da extensão univer-

sitária. As parcerias interinstitucionais evidenciam, segundo Walflor, Devai e 

Vieira (2014, p. 66), o desenvolvimento de novas possibilidades institucionais 

a partir de intervenções complexas com o trabalho interdisciplinar e interinsti-

tucional. Os autores escreveram um artigo acerca do Caso do Programa de De-

senvolvimento da Educação (PDE) / Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 

o Desenvolvimento Regional.

Desenvolver a região com a interdisciplinaridade e com a interinstitucio-

nalidade amplia as possibilidades e, na cultura phygital, tem-se que incluir a 

inovação no presente é uma possibilidade para os resultados futuros. No inovar, 

entende-se que transcende o desenvolvimento de serviços e de produtos para 

impulsionar a economia dos países.

Assuntos como a indústria 4.0 e 5.0, as tecnologias disruptivas, a trans-

formação phygital, machine learning, a inteligência artificial, a web 3.0, inter-

net das coisas, blockchain, entre outros assuntos da cultura phygital e da (ciber) 

sociedade, não necessariamente nessa ordem, devem ser trabalhados no ensino 

e na extensão cultural com outras instituições de ensino superior, posto que as 

pesquisas interinstitucionais no país e no exterior crescem a cada ano e os resul-

tados são determinantes para a verdadeira transformação social e econômica.

Consoante a resolução que regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, (BRASIL, 2018), as atividades de exten-

são podem ser realizadas com a parceria entre instituições de ensino superior 

desde que estimule a mobilidade interinstitucional tanto para discentes quan-
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to para docentes. Nos projetos, a geração de valor para a instituição e para a 

comunidade devem ter a marca da inovação e das práticas exitosas para o de-

senvolvimento local e regional na sede e nos polos. Os egressos precisam ser 

melhor qualificados e inovadores para a criação de negócios próprios e para as 

organizações e instituições que os empregam, porque a velocidade presente nas 

mudanças é exponencial.

As políticas de inovação governamental buscam impulsionar o cresci-

mento econômico e a competitividade em relação aos produtos e aos serviços 

de empresas internacionais e a instituição de ensino superior é responsável pela 

formação de acadêmicos para que inovem sem moderação, visto que para em-

preender e para ser empregado é necessária a inovação.

O 5G e os recursos tecnológicos associados, no país, revolucionam e pro-

vocam as reflexões acerca dos currículos, dos objetivos e das metodologias dos 

cursos e os espaços que têm as tecnologias de informação e da comunicação e 

são avaliados pela Comissão Própria de Avaliação devem ser pensados como 

impulsionadores de inovação e de práticas exitosas, logo, os hardwares e os 

softwares, como recursos didáticos, pedagógicos e andragógicos, devem opor-

tunizar o desenvolvimento econômico, social e cultural.

No glossário do instrumento de avaliação, os recursos didáticos, peda-

gógicos e andragógicos evidenciam diferentes mídias e tecnologias, síncronas 

e assíncronas, tais como: ambientes virtuais e suas ferramentas; redes sociais 

e suas ferramentas; fóruns eletrônicos; blogs; chats; tecnologias de telefo-

nia; teleconferências; videoconferências; TV; rádio (BRASIL, 2017, p. 49) e 

destaca-se que as instituições podem incluir os softwares e os hardwares, os 

conteúdos, os objetos de ensino e de aprendizagem, os recursos e os suportes 

apropriados para o 5G, para a web 3.0 e para a transformação phygital.
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Sampaio e Mengalli (2022, p. 150) afirmaram que é preciso considerar 

o espaço virtual com realidade aumentada, o coletivo em versão imersiva e 

(hiper) realista, a possibilidade de vídeos, [...] a interação por meio de avata-

res holográficos personalizados com representações gráficas em 3D, em três 

dimensões, logo, esses são os elementos que estão presentes no mundo dos 

negócios e as big techs impulsionam o mercado para mais possibilidades de 

ambientes de trabalho.

No processo do ensinar e do aprender, nas instituições de ensino, é consi-

derada a qualidade máxima quando os recursos didáticos, pedagógicos e andra-

gógicos permitirem a execução do projeto pedagógico do curso, garantirem a 

acessibilidade digital e comunicacional, promoverem a interatividade entre os 

atores do curso e assegurar o acesso a materiais ou recursos didáticos a qual-

quer hora e lugar e possibilitam [possibilitarem] experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas em seu uso (BRASIL, 2017, p. 17).

Enfatiza-se que, anos após a publicação dos instrumentos para a avaliação 

institucional e dos cursos, a inovação, para o crescimento econômico, envolve 

a criatividade e os paradigmas institucionais devem ser revistos e as pesquisas 

têm suporte para as mudanças, visto que, segundo Kuhn (1998, p. 158), as in-

tuições reúnem grandes porções dessas experiências e as transformam em um 

bloco de experiências que, a partir daí, será gradativamente ligado ao novo 

paradigma e não ao velho.

Ainda que o contexto escrito pelo autor seja conexo a pesquisas e pes-

quisadores do passado, tem-se que concordar que os novos paradigmas pre-

valecem em relação aos anteriores, porque implícito à inovação e às práticas 

exitosas está a transformação de cenários existentes para novos rumos sociais e 

econômicos. O conhecimento explicitado nas produções científicas, culturais, 
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artísticas e tecnológicas são as bases e os suportes para os processos relaciona-

dos com as soluções dos problemas e com as tomadas de decisões estratégicas.

A concretização da inovação e das práticas inovadoras, além de estar re-

gistrada nos documentos oficiais, deve estar disponível para uso e para o desen-

volvimento da comunidade e da (ciber) sociedade, ou seja, a transformação das 

ideias existentes nas instituições em soluções precisa ser aplicada no mundo. A 

governança que inclui o meio ambiente e o social evidencia que o sustentável 

pertenceu a um mundo moderno, mas, na contemporaneidade, o universo é vo-

látil, é incerto, é complexo e é ambíguo e tem a volatilidade, a incerteza, a com-

plexidade e a ambiguidade e a exigência dos elementos para a interação e para 

a equivalência para todas as pessoas, é essencial ter a atenção para a inclusão.

Projetos que incluem o phygital incluem pessoas

O conhecimento é importante, contudo, a interação como elemento es-

timulador do desenvolvimento do intelecto é fundamental para o processo de 

ensinar e de aprender. Segundo Cavicchia (2010, p. 15) o ato de conhecimento 

consiste em apropriação progressiva do objeto pelo sujeito; de tal maneira que 

a assimilação do objeto às estruturas do sujeito é indissociável da acomoda-

ção, logo, o sujeito conhece o objeto que é conhecido e ambos se constroem na 

medida do significado dado e da qualidade da interação.

Ainda que a autora tenha pesquisado o desenvolvimento de crianças, os 

acadêmicos, nas instituições de ensino superior, para o aprendizado, perpassam 

pela assimilação e pela acomodação. Em meios phygitais e presencialmente, a 

acessibilidade pedagógica é fundamental para que ocorra a inovação ao longo 

da trajetória acadêmica. As tecnologias assistivas devem ser empregadas sem-

pre que necessário para dar a equivalência para as pessoas.
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Segundo Park e Burgess (2014, p. 134), na adaptação, as modificações 

são orgânicas e são transmitidas biologicamente; enquanto o termo acomo-

dação é usado com referência às mudanças de hábito, que são transmitidos, 

ou podem ser transmitidos, sociologicamente, isto é, sob a forma de tradição 

social, ou seja, os estudantes trabalham os processos biológicos e sociológicos 

com a assimilação e com a acomodação dos dados e das informações para a 

transformação em conhecimento e sabedoria.

A cognição, no período de aprendizagem que pode ser ao longo da vida, 

carece ser ajustável a todas as necessidades de aprendizagem dos acadêmicos, 

isto é, os docentes e pesquisadores devem conhecer os contextos e as pessoas 

para potencializar o ensino para que promova o aprendizado. Como o aprendi-

zado é processo, deve-se atentar para que os recursos sejam ajustáveis às etapas 

de desenvolvimento, logo, a interação com outra pessoa é fundamental para a 

compreensão dos fenômenos educacionais e para a intenção de proporcionar a 

passagem para outro nível respeitando os ritmos individuais.

A transitoriedade e temporalidade devem ter um ou mais mediadores que 

trabalhem conjuntamente no suporte pedagógico que precisará ser alterado na 

evolução individual em relação aos elementos presentes na aprendizagem. O 

apoio é estratégico na interação entre docente e discente e precisa ser sempre 

explicitado que é amparo momentâneo e tematizado para determinado tempo, 

até que ocorra o desenvolvimento e a aprendizagem.

A acessibilidade torna-se atitudinal nas comunicações, digitais, pedagó-

gicas e andragógicas e requer a percepção das outras pessoas sem os estigmas, 

sem os (pré) conceitos e sem a discriminação. Os atores educacionais mitigam 

barreiras entre outras pessoas e conseguem dar feedbacks. A acessibilidade co-

municacional minimiza os gaps (inter) pessoais que inclui as línguas, como a 
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língua brasileira de sinais, o braille, a escrita ampliada, a realidade aumentada 

e a utilização de softwares e hardwares.

Para o phygital, a acessibilidade carece da equivalência e pode ser a re-

lação de igualdade lógica que torna menos intenso os obstáculos de comunica-

ção, de acesso, de compreensão, de equipamentos, de conteúdos e de informa-

ção com formatos alternativos. Diante das adversidades que separam pessoas, 

a acessibilidade pedagógica e andragógica constitui na minimização das dife-

renças e na equivalência com metodologias e com técnicas de estudos que são 

ou deveriam ser práticas docentes, pois é o modo como professores concebem 

o conhecimento e como reproduzem-no para os estudantes que precisam de 

experiência de aprendizagem diferenciada. Desse modo, a inclusão é questão 

de ação e de avaliação educacional que determinam ou não a remoção das bar-

reiras pedagógicas.

Além da relação do organismo vivo com o meio ambiente, os indivíduos 

utilizam ou deveriam utilizar máquinas para apreender informações para o co-

nhecimento, segundo Ghedin e Gomes (2012, p. 4) a inteligência está na ação 

do sujeito, tanto mental quanto física, e é constituída com o ambiente, assim 

essa interação de sujeito e ambiente envolve um equilíbrio entre a assimila-

ção e a acomodação, processo pelo qual permite [...] adaptação ao meio e a 

interiorização dos objetos desse meio, logo, com a acessibilidade pedagógica e 

andragógica, o docente tem condições de escolher os recursos computacionais 

mais coerentes para a equivalência de cada acadêmico.

As tecnologias assistivas devem estar presentes no ensino, na pesquisa e 

na extensão universitária para dar equivalência para os acadêmicos. A configu-

ração mental de todos os atores sociais precisa ser inclusiva para o desenvolvi-

mento das pessoas. Kuhn (1998, p. 132) escreveu que é difícil ver como novas 

teorias poderiam surgir sem essas mudanças destrutivas nas crenças sobre a 
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natureza, ainda que em contexto diferente, o autor evidenciou que as crenças 

deveriam dar espaço para a ciência para o surgimento de novas teorias.

A ciência e a inovação na transformação phygital

A ciência, os recursos computacionais e a inovação estão relacionados no 

processo educacional e para o avanço científico. O desenvolvimento científico 

e tecnológico está associado à inovação nas mais diferentes áreas. Nas pesqui-

sas, a ciência evidencia os conhecimentos e as metodologias potenciais para a 

comunidade e para o avanço social e econômico.

O setor produtivo da sociedade carece de egressos com alfabetização em 

dados e imersos na cultura data-driven para as soluções mais rápidas nas mais 

diferentes áreas, pois tecnologias disruptivas e inovação se (retro) alimentam, 

visto que, nos processos existentes na instituição do ensino superior, os novos 

recursos computacionais são criados a partir de ações inerentes à inovação para 

a (ciber) sociedade sedenta por mais produtividade, por mais velocidade, por 

mais rapidez, por mais valores agregados, pela experiência dos clientes e pelo 

consumo que resulta em bem-estar para as pessoas.

A pesquisa é fundamental para evitar catástrofes e a velocidade exigida 

no momento pandêmico prevalece para que exista a proteção de pessoas e para 

o desenvolvimento econômico, porque o elemento essencial na transformação 

phygital é o ser humano que está conectado com as inovações e a cultura ino-

vadora afeta as relações interpessoais e intrapessoais.

A saúde mental das pessoas é um tema presente nos debates sociais e o 

comportamento das pessoas tem mudado, haja vista o trabalho e o ensino re-

moto que promoveram muitas reflexões nos acadêmicos, nos docentes e nos 

pesquisadores, assim como na sociedade que precisou acessar softwares, plata-
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formas e aplicativos para a comunicação e para os serviços que tiveram modi-

ficação na crise sanitária.

As inovações, mesmo as consideradas incrementais, estão no cotidiano 

das pessoas e o investimento financeiro e de tempo dos atores sociais é grande 

para as transformações. Desse modo, a disseminação do conhecimento acerca 

do inovar e dos apoios para os projetos acadêmicos é prioridade para os estí-

mulos de todos os tipos de inovação. Os acadêmicos se unem aos docentes e 

aos pesquisadores para aprenderem as bases dos estudos por meio de modelos 

concretos, pelas vivências, pelas experiências e pelas práticas conexas ao co-

nhecimento.

Existem acordos e desacordos no processo. Segundo Kuhn (1998, p. 30), 

homens cuja pesquisa está baseada em paradigmas compartilhados estão com-

prometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica e tal 

comprometimento e tais consensos, em alguns momentos, aparentes que se 

produz são pré-requisitos para a ciência que costuma potencializar as soluções 

para antecipar demandas globais em um universo cada vez mais phygital.

As instituições de ensino superior, com as pesquisas e com infraestruturas 

sofisticadas, tendem a inovar mais no ensino que potencializa a criação de pro-

dutos ou serviços com mais criatividade e mais próximos do que a sociedade 

quer consumir para o bem-estar das pessoas. A inovação e as práticas exitosas 

são estratégicas em relação à qualidade no processo educacional.

Furlan et al (2021, p. 220) escreveram que a hélice tríplice é definida 

como um modelo de inovação tecnológica e empreendedorismo em que a 

universidade/academia, a indústria e o governo interagem para promover o 

desenvolvimento social e o crescimento econômico, logo, o conhecimento, 

presente nas instituições, é necessário para o mercado e tanto as empresas pre-
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cisam saber solicitar a colaboração para as instituições quanto os documentos 

institucionais devem ter nos registros as práticas exitosas e inovadoras para o 

desenvolvimento local e regional.

Segundo Silva (2001, p. 843), em relação à estratégia educativa, trata-se 

de conceber um conjunto de decisões e acções - inteligentes e criativas – para 

promover a realização dos objectivos propostos e proporcionar os melhores 

resultados, haja vista que, o pensamento estratégico dos atores educacionais 

é fundamental para a transformação. O autor percebeu e escreveu que os con-

ceitos de tecnologia e de estratégia estão imbricados por ser eixo vital para os 

recursos e para o pensamento computacional.

A riqueza das práticas exitosas e inovadoras estão vinculadas às decisões 

dos atores educacionais para evidenciar a consequência do êxito do objetivo 

desejado, conforme registro no glossário do instrumento de avaliação (BRA-

SIL, 2017, p. 49). No glossário, também consta a extensão como processo in-

terdisciplinar educativo que promove a interação entre IES e outros setores 

da sociedade, aplicando o desenvolvimento científico e tecnológico junto aos 

agentes do meio externo (BRASIL, 2017, p. 46). Gonçalves (2015, p. 1238) 

escreveu acerca dos princípios estabelecidos para a extensão: Interação Dia-

lógica; Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade En-

sino-Pesquisa-Extensão; Impacto na Formação do Estudante; e Impacto e 

Transformação Social.

Tem-se que o ensino, com as práticas exitosas e inovadoras, e a extensão 

com a interdisciplinaridade, com a interação e com o desenvolvimento científi-

co e tecnológico são evidências de legitimidade institucional que se consolida 

no campo acadêmico com os projetos de pesquisa, porque inclui a realidade 

social com pluralidades metodológicas. Consoante Kuhn (1998, p. 148), o pa-
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radigma é um pré-requisito para a própria percepção. O quê um homem vê 

depende tanto daquilo que ele olha como daquilo que sua experiência visual-

-conceitual prévia o ensinou a ver.

Infere-se que o coletivo tem o individual e o desenvolvimento econômico 

e social para a comunidade. A inovação tão desejada inclui os recursos compu-

tacionais e os processos que envolvem o paradigma que evidencia a percepção 

dos atores sociais nas instituições superiores que registram, nos documentos 

oficiais, o modo de modificar com as tendências tecnológicas, a qualidade de 

vida das pessoas e o bem-estar da sociedade.

Considerações finais

Concluiu-se que, quando um novo candidato a paradigma, segundo 

Kuhn (1998, p. 196), é proposto pela primeira vez, muito dificilmente resolve 

mais do que alguns dos problemas com os quais se defronta e a maioria dessas 

soluções está longe de ser perfeita, logo, o que se pretende fazer para que as 

práticas exitosas e inovadoras sejam reais, inclui as verificações das teorias que 

estavam presentes nas instituições de ensino superior nas políticas registradas 

nos documentos oficiais.

As pessoas não estão desconexas do coletivo que vivencia as transforma-

ções phygitais, sociais, culturais e econômicas. A mudança de paradigma poten-

cializa a inovação tecnológica em processos organizados para a adaptação em 

relação aos softwares e aos hardwares. De acordo com Kuhn (1998, p. 157), em 

uma revolução científica não é totalmente redutível a uma reinterpretação de 

dados estáveis e individuais. [...] os dados não são inequivocamente estáveis. 

[...] Em vez de ser um intérprete, o cientista que abraça um novo paradigma é 

como o homem que usa lentes inversoras. Quando o pesquisador e investigador 
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dos fenômenos educacionais tem os mesmos objetos não há transformação, 

mas novas possibilidades de percepção dos detalhes, afinal cada uma das inter-

pretações pressupõe um paradigma que, com a pesquisa, amplia e articula outro 

paradigma existente.

Os paradigmas estão nos documentos oficiais das instituições de ensino 

superior e as políticas evidenciam como ocorre a qualidade no processo educa-

cional, tais quais as práticas das pesquisas, da iniciação científica, da inovação 

tecnológica e do desenvolvimento artístico cultural. As instituições de ensino 

superior têm instrumentos de planejamento e de gestão que evidenciam a iden-

tidade institucional com a missão e as estratégias para atingir as metas e os 

objetivos expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional.

A estrutura organizacional é descrita em palavras e a Comissão Própria 

de Avaliação consegue verificar as diretrizes pedagógicas e as ações das ati-

vidades acadêmicas e científicas. A coerência com a organização institucional 

possibilita que se tenha conhecimento do cronograma, das metodologias de im-

plementação dos objetivos e das ações em um período delimitado de tempo. É o 

entendimento das articulações com as inúmeras ações que possibilita verificar 

a qualidade institucional. As informações e os dados expressam as condições e 

a sustentabilidade financeira da instituição.

Segundo Sangiogo, Kohn e Freitas (2022, p. 72), ao mesmo tempo em 

que se contribui fornecendo um trabalho de qualidade à comunidade, dese-

ja-se produzir novos conhecimentos e inovação, a partir do desenvolvimento, 

por exemplo, de novas metodologias analíticas, a partir de problemas sociais, 

ou seja, a instituição de ensino superior é um organismo vivo que se (retro) ali-

menta na própria estrutura e na interação com a comunidade. Na transformação 

phygital e com as mudanças culturais e sociais, a (ciber) sociedade demanda 
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que as instituições desempenhem papéis que incluem a criatividade e as solu-

ções inovadoras.

O ensino e a pesquisa são essenciais para a (ciber) sociedade e para a 

sociedade, assim como as atividades extensionistas, contudo os pesquisadores 

vivem a investigar a indissociabilidade e mesmo quando o paradigma é dado 

como pressuposto [...] o teste de um paradigma ocorre somente depois que o 

fracasso persistente na resolução de um quebra-cabeça importante dá origem 

a uma crise, conforme escreveu Kuhn (1998, p. 184), isto é, após o sentimen-

to de crise, no campo das ideias, evoca-se um candidato alternativo para ser o 

novo paradigma.

Os paradigmas, tidos como rivais, podem estar em competição nos testes 

e nas observações científicas e nos materiais de ensino para a aprendizagem, 

nas técnicas de ensinar com conhecimento explicitável, nas metodologias e na 

organização curricular muitos paradigmas tecem a inovação e as práticas exito-

sas com a interdisciplinaridade. Quando são incluídos os modos de ensinar e de 

aprender, em dispositivos móveis e fixos, e o transformar phygitalmente ocorre, 

a equipe multidisciplinar, os docentes, os tutores, o corpo técnico-administrati-

vo, o corpo diretivo, os discentes e a comunidade devem estar preparados para 

a maior rapidez na mudanças de paradigma.

É preciso estar atento para que toda vivência ou experiência esteja 

coerente com a teoria. Kuhn (1998, p. 119) escreveu que nenhuma experiência 

pode ser concebida sem o apoio de alguma espécie de teoria, o cientista em 

crise tentará constantemente gerar teorias especulativas. O autor registra que, 

se as teorias forem bem-sucedidas, existe a possibilidade de abrir o caminho 

para um novo paradigma, mas, se forem mal-sucedidas, é possível abandonar 

as teorias com relativa facilidade. Na inovação e para o futuro na pesquisa, no 
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ensino e na extensão universitária, ainda são necessárias mais investigações 

dos fenômenos educacionais e os cientistas precisarão gerar teorias que tenham 

embasamentos e autenticidades.

É ter certeza da veracidade ou da originalidade da pesquisa. O registro 

das análises deve ser autêntico, ou seja, não pode ser especulativo ou ter 

reproduções consideradas indevidas. A credibilidade é resultado da veracidade 

do conteúdo investigado e escrito. No presente, os projetos que incluem o phy-

gital devem ser documentados com a autenticidade e com os registros digitais 

para a comprovação das formalidades com o reconhecimento das característi-

cas científicas e legais.

A inclusão do phygital precisa de mais pesquisas interdisciplinares para 

evidenciar a transversalidade existente no que é físico e no que é digital, porque 

a transformação é a justaposição de ambos e os resultados (retro) alimentam 

mais investigações acadêmicas. Os órgãos de fomento financiam, no presente, 

o futuro das pesquisas. Há que se ter novos paradigmas capazes de resolver os 

problemas que os antigos paradigmas não resolvem mais.

Conforme escreveu Kuhn (1998, p. 193), é sabido que o paradigma en-

frenta problemas no setor no qual tal alegação é feita. Tais problemas, nesses 

casos, foram explorados repetidamente e as tentativas para removê-los revela-

ram-se com frequência inúteis. Na pesquisa, dois ou mais paradigmas podem 

ser discriminados, contudo as investigações têm de continuar. A veracidade e a 

autenticidade, nas pesquisas, devem ser reconhecidas, visto que podem resol-

ver problemas e, mesmo nas crises com os paradigmas, a legitimação do novo 

é necessária pela comunidade científica.
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Introdução

As competições de arbitragem prezam pela aproximação dos acadêmi-

cos à prática jurídica, especialmente no que diz respeito aos tribunais arbitrais 

(MOURA et al, 2018, p. 54). Os alunos participam de tribunais simulados, onde 

realizam sustentação oral perante três árbitros, com o objetivo de aproximar 
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ao máximo o ambiente de competição ao ambiente profissional da arbitragem. 

Dessa forma, os tribunais simulados contribuem com a pesquisa dos partici-

pantes em questões de diversas áreas do conhecimento, estimulando a refle-

xão acerca da doutrina e jurisprudência nacional e internacional (BARBOSA e 

MARTINI, 2018, p. 2). Além disso, aprimoram o trabalho em equipe e a justa 

divisão de tarefas entre os membros. 

Em âmbito internacional, a principal competição de arbitragem é o Willem 

C. Vis Moot (VIS MOOT), que ocorre anualmente em Viena, na Áustria, desde 

1993/1994, sendo a maior competição de arbitragem do mundo, atraindo mais 

de 300 universidades por ano. Com o passar dos anos, a cultura da arbitragem 

foi sendo adotada pelo Brasil, especialmente após a vigência da Lei de Arbi-

tragem (BRASIL, 1996). Em 1998, foi criada a Câmara de Mediação e Arbi-

tragem Empresarial - Brasil (CAMARB), que é uma das principais câmaras do 

país (LEADERS LEAGUE, 2021). A fim de fomentar a inserção de estudantes 

de direito na arbitragem e mediação, criou a Competição Brasileira de Arbi-

tragem (CBA), que está em sua XII edição e envolve equipes de todo o país. 

Em sua última edição, contou também com a presença de equipes estrangeiras. 

Outras instituições, percebendo o sucesso das competições de arbitragem no 

país, criaram outros eventos de simulação de tribunais arbitrais, a exemplo da 

Câmara de Arbitragem e Mediação do Agronegócio (CAMAGRO), que é res-

ponsável pela Competição de Arbitragem no Agronegócio.

A equipe de arbitragem da UFSM foi criada com o intuito de unir estudan-

tes interessados em participar desse tipo de competição e atua principalmente 

com base nos estudos desenvolvidos junto ao Projeto de Pesquisa “Meios Con-

sensuais de Solução de Controvérsias: mediação e arbitragem no âmbito do 

direito empresarial e do comércio internacional” e ao Projeto de Ensino “Meios 

alternativos/consensuais de resolução de conflitos: negociação, mediação e ar-
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bitragem”. Por meio do último Projeto, a equipe recebe o apoio do Fundo de 

Incentivo ao Ensino (FIEN), o que permitiu a participação na terceira edição da 

Competição de Arbitragem no Agronegócio (III CAMAGRO). No evento, fo-

ram abordados temas como: intervenção de terceiros na arbitragem; produção 

antecipada de provas; e cultivo do algodão e propriedade intelectual de semen-

tes geneticamente modificadas. O presente estudo se destina a avaliar, a partir 

dessa participação, quais são os impactos interdisciplinares de competições de 

arbitragem na formação de estudantes de direito.

 Utiliza-se o método de abordagem indutivo, partindo de observações par-

ticulares sobre a experiência na III CAMAGRO para alcançar conclusões ge-

neralizadas acerca dos resultados práticos de competições de arbitragem para 

a trajetória dos estudantes de direito, em especial sobre os aspectos positivos 

dessa participação voltada à interdisciplinaridade. O método de procedimento 

é o monográfico, que consiste no estudo de determinada situação/determinado 

caso (participação dos estudantes de Direito da UFSM na III CAMAGRO), 

com a finalidade de obter generalizações (sobre os benefícios dessa experiência 

interdisciplinar) (RAMALHO e MARQUES, 2009, p. 11). A técnica de pes-

quisa utilizada é a bibliográfica, pois parte-se de teorias e artigos publicados 

sobre a temática, analisando as principais contribuições existentes aplicadas ao 

estudo em questão. Com o estudo de obras da temática abordada, pretende-se 

uma ampliação do grau de conhecimento, utilizando a pesquisa para construir 

e fundamentar as problemáticas trabalhadas. Além disso, utiliza-se a técnica de 

pesquisa de participante por meio de formulário online, onde participantes da 

III CAMAGRO da UFSM e de outras instituições de ensino expuseram suas 

percepções sobre os impactos da competição.

O trabalho se divide em dois capítulos. No primeiro, aborda-se a expe-

riência da equipe de arbitragem da UFSM na III CAMAGRO, iniciando com 
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uma análise da dinâmica da competição, que se divide em fase escrita - de 

pesquisa - e fase oral. Em seguida, será examinado o caso específico apresen-

tado pela comissão organizadora e seu caráter interdisciplinar, uma vez que 

os estudantes devem estudar áreas externas ao direito, afetas ao agronegócio, 

para que seja possível resolver as questões do caso. No segundo capítulo, serão 

explorados os impactos na formação universitária dos estudantes que participa-

ram desta competição. Em um primeiro momento, a análise é feita em âmbito 

interno, avaliando as repercussões da participação tão somente quanto aos alu-

nos da equipe de arbitragem da UFSM. Após, a partir de formulário respondido 

de forma online por estudantes das mais diversas instituições de ensino do país, 

que também participaram da III CAMAGRO, será possível identificar efeitos 

gerais causados pela participação nesta competição envolvendo a interdiscipli-

naridade.

A experiência da ufsm na III camagro

Neste capítulo, pretende-se abordar a experiência da equipe de arbitra-

gem da UFSM na III CAMAGRO, iniciando com uma análise da dinâmica da 

competição, que se divide em fase escrita - de pesquisa - e fase oral. Em segui-

da, será examinado o caso específico apresentado pela comissão organizadora 

e seu caráter interdisciplinar, uma vez que os estudantes devem estudar áreas 

externas ao direito, afetas ao agronegócio, para que seja possível resolver as 

questões do caso.

A dinâmica da competição: da pesquisa à sustentação oral

A Competição de Arbitragem do Agronegócio tem a pretensão de otimi-

zar a formação prática profissional de estudantes a partir do estudo da arbitra-

gem aplicada ao agronegócio. Para tanto, utiliza-se um caso fictício veiculado 
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pela competição como base para a simulação de um procedimento arbitral ins-

taurado na Câmara de Arbitragem do Agronegócio (REGRAS CAMAGRO). 

As equipes inscritas devem representar escritórios de advocacia ou instituições 

de ensino que ofereçam curso de graduação ou especialização em direito. Dado 

o caráter eminentemente voltado à formação de novos profissionais, os com-

petidores devem ser estudantes regularmente matriculados em instituições que 

cumpram os requisitos, ou graduados em direito há no máximo 6 meses, conta-

dos da colação de grau até o prazo final da inscrição (REGRAS CAMAGRO).

A pedra angular da competição é o caso fictício proposto, que costuma 

abordar temáticas atuais e controversas afetas à arbitragem e ao agronegócio, 

elencando os pontos tidos como controversos pelas partes. Na sequência, são 

fornecidos diversos documentos potencialmente úteis para a resolução da de-

manda, tais como contratos, requerimento de arbitragem, termo de arbitragem, 

registros de trocas de mensagens, cópias de notícias contemporâneas aos fatos, 

cartas e depoimentos (REGRAS CAMAGRO). A partir do caso, as equipes 

devem sistematizar os pontos controvertidos e organizar uma tese de defesa 

para cada parte da disputa: a parte requerente e a parte requerida. Assim, devem 

ser elencados os documentos efetivamente úteis para a defesa que se pretende 

estruturar, os quais devem servir de subsídio para formar uma base sólida acer-

ca dos fatos sobre os quais deve recair o direito. Nessa fase, a pesquisa requer 

destreza para explorar estrategicamente os pontos em que há lacunas nos fatos 

(informacionais) ou no direito (lacunas legislativas e divergências doutriná-

rias), direcionando o árbitro ao entendimento que melhor atende aos interesses 

da parte ora defendida.

As teses desenvolvidas devem ser descritas em dois memoriais - um para 

a parte requerente e um para a parte requerida (REGRAS CAMAGRO) - de for-
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ma a responder aos pontos controvertidos elencados. A III CAMAGRO elencou 

quatro pontos, dos quais dois abordaram questões procedimentais e dois abor-

daram questões meritórias. As controvérsias procedimentais envolvem assun-

tos como a competência do Tribunal para julgar o caso, a possibilidade de sub-

meter o litígio à arbitragem, o cabimento da determinação de colheita de novas 

provas e a validade das provas colhidas. Já as controvérsias meritórias abordam 

temas diversos de acordo com a edição da competição, sempre ligados ao di-

reito contratual e ao agronegócio, demandando estudo interdisciplinar. No caso 

da III CAMAGRO, conforme se verá adiante, foram estudados os limites de 

incidência da propriedade intelectual sobre cultivares e sementes transgênicas. 

Passada a fase de produção das peças, as equipes se dedicam à fase oral, 

que consiste na simulação da sustentação oral perante o Tribunal Arbitral. Nes-

sa etapa, cada equipe deve eleger dois oradores para cada parte (requerente e 

requerida), sendo que, em cada dupla, um representante abordará as questões 

procedimentais e o outro as questões meritórias. Cada orador dispõe do tempo 

de quinze minutos para sustentação oral, o qual foi dividido em quatorze minu-

tos para a apresentação das razões/contrarrazões e um minuto para réplica/tré-

plica.  Durante a apresentação, os oradores não podem receber qualquer auxílio 

da equipe, sob pena de exclusão da competição. 

Ao longo da exposição, o competidor fica à disposição dos árbitros para 

questionamentos, os quais podem ocorrer por interrupção ao longo da expo-

sição, cabendo ao orador manter a organização do tempo, evitando exceder o 

prazo estipulado. Em caso de multiplicidade de questionamentos, pode ser soli-

citado tempo adicional para conclusão, ficando a concessão a critério do Tribu-

nal (REGRAS CAMAGRO). A fase oral é composta por quatro rodadas classi-

ficatórias, das quais participam todas as equipes, em duas rodadas, defendendo 
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os interesses da parte requerente, e em outras duas, defendendo os interesses da 

parte requerida. As equipes com melhores classificações são selecionadas para 

as rodadas eliminatórias. 

Todos os painéis são compostos por equipes diferentes, mediante cha-

veamento, cada uma representando uma parte da demanda. Nessa fase, os 

competidores têm a oportunidade de debater com estudantes (competidores) 

e profissionais (árbitros) de todas as regiões do país, em um intercâmbio de 

conhecimentos e argumentos que transcendem a baliza do direito. É o que se 

pretende demonstrar a seguir com a análise da interdisciplinaridade dos assun-

tos abordados no caso da III CAMAGRO.

Arbitragem, propriedade intelectual, convenções internacionais e 
agronomia: a interdisciplinaridade no estudo do caso

 O caso disponibilizado pela comissão organizadora para a III CAMA-

GRO, conforme já mencionado, possui um viés inerentemente interdisciplinar. 

Quanto às questões de procedimento, foi necessário analisar, em um primeiro 

momento, a possibilidade de intervenção de terceiro naquele caso, através do 

instituto internacional conhecido como joinder. Nesse ponto, as equipes depa-

raram-se com a necessidade de realizar um intercâmbio de doutrinas e jurispru-

dências nacionais e internacionais, tendo em vista a omissão legislativa na Lei 

de Arbitragem brasileira (BRASIL, 1996).

 Após, foi necessário que as equipes estudassem a produção antecipada 

de provas, o que exigiu um cuidado em diferenciar os institutos processuais 

civis daqueles aplicáveis à arbitragem (VARGAS e ALMEIDA, 2019, p. 339; 

THEODORO JÚNIOR, 2002, p. 246). Nesse ponto, discutiu-se se havia urgên-

cia apta a justificar a produção antecipada de provas, que havia sido solicitada 
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nos termos do artigo 381, I do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), com 

amparo, ainda, no artigo 22-A na Lei de Arbitragem (BRASIL, 1996; YAR-

SHELL, 2009, p. 1110). A prova buscava analisar as características genéticas 

de sementes que já haviam sido plantadas, de modo que os alunos precisaram 

recorrer a profissionais da área da agronomia e da biologia a fim de descobrir 

se haveria diferença no resultado da análise se o recolhimento das sementes 

tivesse ocorrido em momento diverso. Além disso, foi preciso estudar sobre 

as possibilidades de perda da safra de algodão, bem como sobre a modificação 

das características genéticas das sementes, ocorrida em razão da contaminação 

genética (BRASIL, 2011, p. 13; UTINO ET AL).

 Nas questões meritórias, foram abordadas as consequências jurídicas de 

eventual reprodução não autorizada de sementes para fins comerciais e de me-

lhoramento, sem o devido pagamento de royalties. Nesse ponto, os estudantes, 

além de aprofundar os estudos sobre propriedade intelectual, tiveram de pes-

quisar sobre organismos geneticamente modificados e compreender minima-

mente sua reprodução. O objetivo era analisar, de acordo com as informações 

trazidas no caso, se a nova semente obtida teria semelhanças essenciais com 

relação à semente originária - situação que classificaria a primeira como “Culti-

var Essencialmente Derivada”, gerando a obrigação de pagar royalties (PESKE 

e PESKE, 2019). Para isso, foi necessário verificar como as instituições de re-

gistro no país analisam o distinguish, que é a distinguibilidade da semente em 

relação às demais para fins de registro de uma nova cultivar (SILVEIRA, 2018, 

p. 71; FRANCISCO, 2009, p. 237).

Outro ponto controverso trazido pela competição dizia respeito à possi-

bilidade ou não de cumular as proteções por patente e por cultivar (sui generis) 
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em uma mesma espécie botânica. Nessa fase, além da legislação interna, os 

competidores tiveram de analisar tratados e convenções internacionais, como 

o Acordo TRIPS e a União para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV 

(ÁVILA, 2014, p. 392). Isso demandou um estudo interdisciplinar entre ramos 

do Direito, enfrentando, entre outros, o direito internacional e a resolução de 

conflitos normativos. 

 Diante disso, em razão da evidente necessidade de estudos de áreas exter-

nas ao direito, é que resta caracterizada a interdisciplinaridade da competição. 

Além dos conteúdos afetos ao agronegócio, outras habilidades interdisciplina-

res importantes à formação dos estudantes também são desenvolvidas, como a 

linguagem corporal, capacidade de síntese, de pesquisa e o trabalho em equipe. 

A partir dessas considerações acerca da III CAMAGRO, no próximo capítulo, 

serão analisados os impactos visualizados pelas equipes participantes da com-

petição em sua formação acadêmica.

Os impactos da participação em competições de 
arbitragem na formação de estudantes de direito

 A participação de estudantes de direito em competições de arbitragem 

permite o aprimoramento de diversas habilidades, como a pesquisa, a escrita e 

a oratória. O aluno sai de sua condição de mero espectador da teoria para apli-

car, na prática, os conteúdos estudados em sala de aula (POKER, 2017). Outro 

impacto positivo da participação em tribunais simulados é o trabalho em equi-

pe, que exige dos alunos o aprimoramento do diálogo e da divisão de tarefas. 

Nesse sentido, o segundo capítulo se destina a explorar os impactos dessa 

participação na formação universitária dos estudantes de direito a partir da ex-
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periência na III CAMAGRO. Primeiramente, a análise é feita em âmbito inter-

no, avaliando as repercussões da participação nos alunos da equipe de arbitra-

gem da UFSM. Em seguida, a partir de formulário respondido de forma online 

por estudantes das mais diversas instituições de ensino do país, que também 

participaram da III CAMAGRO, pretende-se identificar efeitos gerais causados 

pela participação nesta competição interdisciplinar.

Os impactos percebidos pela equipe de arbitragem da ufsm      
na III camagro

As impressões dos membros da equipe de arbitragem da UFSM em sua 

participação na III CAMAGRO foram analisadas através de um formulário on-

line, disponibilizado internamente, por meio do qual os membros relataram 

suas experiências pessoais na competição. Em um primeiro momento, pergun-

tou-se quais são os impactos da participação em competições de arbitragem 

na formação universitária. Dos sete alunos da UFSM que participaram da III 

CAMAGRO e responderam ao formulário, todos entenderam que um dos im-

pactos dessa participação é a possibilidade de expandir a área de estudo para 

áreas externas ao direito (agronegócio). 

Além disso, seis dos sete estudantes (aproximadamente 85,7% dos res-

pondentes) apontaram como impactos percebidos: a ampliação da rede de con-

tatos; o aprimoramento da capacidade de falar em público; o aprimoramento 

da capacidade de pesquisa; e aprender a trabalhar em equipe (esforço coletivo/

divisão de tarefas), conforme se verifica no gráfico abaixo:
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Gráfico 1: impactos da participação em competições de arbitragem - âmbito 
interno

Fonte: as autoras.

Ao serem questionados se a participação na III CAMAGRO exigiu um 
estudo interdisciplinar, isto é, foi necessário estudar áreas externas ao campo 
jurídico, 100% dos alunos responderam que sim, conforme se verifica abaixo: 

Gráfico 2: exigência de estudo interdisciplinar - âmbito interno

Fonte: as autoras.



86 87

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

Em seguida, questionou-se quais conhecimentos interdisciplinares foram 

necessários à resolução do caso da competição. As respostas indicaram conhe-

cimentos técnicos sobre plantação de algodão, estudo na área do agronegócio, 

agronomia, sementes e modificação genética, pesquisas em biologia, mais pre-

cisamente acerca dos cultivares, possíveis incêndios e casos de perda do ma-

terial genético. Ainda, foi destacada a interdisciplinaridade dentro do direito, a 

partir do estudo do direito internacional, contratual, empresarial, agrário e da 

propriedade contratual. Por fim, 100% dos alunos consideraram que a partici-

pação em competições de arbitragem contribui positivamente para sua forma-

ção em direito.

Gráfico 3: contribuição positiva das competições para a formação em direito - 
âmbito interno

Fonte: as autoras.

A partir das informações colhidas entre os participantes da equipe de arbi-

tragem da UFSM, foi possível verificar que, em suas opiniões, as competições 

de tribunais de arbitragem simulados têm caráter notoriamente interdisciplinar. 

Além disso, da mesma forma que a doutrina ora analisada verifica benefícios 

na participação de estudantes de direito em competições interdisciplinares de 

arbitragem, os membros da equipe também perceberam esses benefícios.
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 A fim de obter resultados gerais acerca da participação em competições 

de arbitragem a partir da experiência na III CAMAGRO, passa-se ao próximo 

tópico, onde serão analisadas respostas de estudantes de instituições de ensino 

de todas as regiões do país, que também participaram da competição em estu-

do.

Implicações externas: as repercussões da participação de 
estudantes de direito em competições interdisciplinares de 
arbitragem

 Conforme já mencionado, com o objetivo de expandir o estudo sobre as 

percepções da participação na III CAMAGRO, foi elaborado um formulário 

online para analisar como a participação em competições interdisciplinares de 

arbitragem impacta a formação de estudantes de direito das diversas equipes 

participantes da competição. Assim, em atenção ao caráter de indução que di-

reciona o presente estudo, visando ao alcance de uma conclusão para além da 

experiência interna, a segunda fase da presente pesquisa avaliou a percepção de 

vinte e dois estudantes externos à UFSM, provenientes de todas as regiões do 

país, sendo: dois da região Sul, oito da região Sudeste, dois da região Centro-

-Oeste, oito da região Nordeste e dois da região Norte.

 Os estudantes respondentes pertencem às seguintes instituições: cinco 

do Centro Universitário da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU); dois da 

Universidade de São Paulo (USP); três da Faculdade Baiana de Direito e Gestão 

(FBD); dois da Universidade Estadual de Londrina (UEL); três da Universida-

de Federal do Ceará (UFC); dois da Universidade Federal de Goiás (UFG); um 

da Universidade Paulista (Unip); um do Centro Universitário Arnaldo Horá-

cio Ferreira (UniFAAHF); um da Universidade Salvador - campus Costa Azul 

(UniFacs); e dois do Zaidan Advogados (Manaus/AM).
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Gráfico 4: instituições de ensino participantes da pesquisa

Fonte: as autoras.

Das vinte e duas respostas do formulário, vinte elencaram como impacto 
da participação em competições de arbitragem a ampliação da rede de contatos. 
Dezessete indicaram o aprimoramento da capacidade de falar em público; de-
zoito aprender a trabalhar em equipe; dezoito expandir a área de estudo a áreas 
externas ao direito (agronegócio); e todos os alunos apontaram que a partici-
pação aprimora a capacidade de pesquisa. Ainda, um participante ressaltou o 
aprendizado sobre a arbitragem em sua resposta.

Gráfico 5: impactos da participação em competições de arbitragem - âmbito 
externo

Fonte: as autoras.
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 Ao serem questionados sobre o estudo interdisciplinar na III CAMA-

GRO, apenas dois participantes entenderam que não foi necessário o estudo 

externo ao âmbito jurídico. 

Gráfico 6: exigência de estudo interdisciplinar - âmbito externo

Fonte: as autoras.

 Em seguida, apontaram os conhecimentos interdisciplinares necessários 

à resolução do caso: informações específicas do segmento agrícola de algodão, 

sementes e cultivares; conhecimento técnico sobre o agronegócio; comunica-

ção, redação, oratória e linguagem corporal; questões afetas à biologia e quími-

ca (genética); agronomia; matemática; engenharia; e cultivo de commodities. 

Ainda, 100% dos participantes consideraram que a participação em competi-

ções de arbitragem contribui positivamente para a sua formação em direito, 

assim como ocorreu na pesquisa realizada em âmbito interno.
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Gráfico 7: contribuição positiva das competições para a formação em direito - 
âmbito externo

Fonte: as autoras.

Em uma análise comparativa das respostas dos formulários interno 

(UFSM) e externo (demais instituições), a fim de tomar conclusões gerais, foi 

possível concluir que as impressões dos membros da equipe de arbitragem da 

UFSM se assemelham em muito às percepções dos membros das demais equi-

pes. Em ambos os formulários, foi possível perceber que a grande maioria dos 

estudantes considera necessário o estudo interdisciplinar para a resolução do 

caso. Nos dois questionários, verificou-se a necessidade de estudo de áreas 

afetas principalmente à biologia e à agronomia, em conjunto com o estudo do 

direito. Sobre os demais impactos verificados, destacam-se, principalmente, o 

aprimoramento da capacidade de pesquisa, a ampliação da rede de contatos e a 

aprendizagem em relação ao trabalho em equipe e à divisão de tarefas. Ainda, 

todos os estudantes que participaram da III CAMAGRO e responderam à pes-

quisa em análise entendem que a participação em competições de arbitragem 

influencia positivamente na sua formação em direito.
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Conclusão

 No presente estudo, pôde-se perceber que a participação em competições 

de arbitragem permite que o estudo jurídico assuma um caráter inerentemen-

te interdisciplinar. Tal interdisciplinaridade pode ser vislumbrada sob diversos 

aspectos: pelo estudo da problemática trazida no caso fictício; pelo desenvol-

vimento de habilidades de oratória, interpessoais e de pesquisa; ou, ainda, pelo 

contato com estudantes e profissionais de diversas regiões do país.

A intersecção de áreas de conhecimento trazida no caso fictício decorre, 

sobretudo, da contextualização fática, que insere a problemática jurídica no 

mundo externo, que é, afinal, de onde ela emerge. Bem por isso, a interdiscipli-

naridade é recorrente nos cases trazidos pelas competições de arbitragem, exi-

gindo que o competidor conheça os incontáveis fatores alheios ao direito que 

devem ser nivelados ao elaborar uma tese jurídica que atenda, efetivamente, ao 

caso concreto.

O diálogo construtivo promovido nos tribunais simulados é favorecido 

pelo intercâmbio de conhecimentos realizado entre competidores e profissio-

nais provenientes de todas as regiões do país. Assim, a troca de experiências e 

visões acerca de um mesmo caso propicia a interdisciplinaridade do ponto de 

vista cultural.

Em última análise, foi possível observar que a evolução do ensino jurí-

dico deve zelar pelo caráter interdisciplinar do aprendizado, situando o estudo 

no mundo externo, onde o direito não encontra um fim em si mesmo. Nesse 

sentido, a participação em competições interdisciplinares de arbitragem mos-

tra-se forte aliada na formação de profissionais capazes de lidar com problemas 

concretos, atendendo de forma efetiva a demandas reais. 
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Introdução 

A audição desempenha um papel fundamental no desenvolvimento glo-

bal da criança, especialmente em relação à aquisição e apropriação da lingua-

gem oral/ fala (NORTHERN, DOWNS, 2005; JCIH, 2019).

Em relação à linguagem, desde os primeiros meses de vida a criança já 

apresenta sinais de aquisição da fala, como por exemplo, o balbucio, sendo que 

a emissão das primeiras palavras ocorre por volta de um ano de idade. A partir 
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de então, o vocabulário vai sendo ampliado e a criança começa a compreender 

as regras da língua materna, passando a produzir todos os fonemas, e assim, sua 

linguagem vai sendo construída. Nesse sentido, aproximadamente aos cinco 

anos a fala já deve apresentar-se consolidada (a criança já consegue produzir 

todos os fonemas corretamente) para que o processo de aprendizagem escolar 

possa ocorrer de maneira adequada (PAPALIA, FELDMAN, 2022).

Considerando a relação entre audição e linguagem, pontua-se a impor-

tância da avaliação audiológica como forma de complementar o diagnóstico 

diferencial dos transtornos de linguagem. 

A identificação de qualquer transtorno auditivo, deve ser considerado es-

sencial no processo de reabilitação, pois é por meio deste diagnóstico que se 

identificam as reais necessidades da criança, podendo-se adotar as condutas 

adequadas. 

Cabe pontuar, que existem diferentes procedimentos de avaliação audi-

tiva para a população infantil, utilizados de acordo com a faixa etária e o de-

senvolvimento neuropsicomotor que a criança apresenta (BCEHP, 2012; JCIH, 

2019). 

A avaliação audiológica de uma criança é um “processo” e não uma ava-

liação clínica isolada (MOMENSOHN-SANTOS, 2015). Além disso, não é re-

comendado avaliar a sensibilidade auditiva infantil por meio de um único teste, 

há necessidade de utilizar procedimentos subjetivos (que dependem das respos-

tas das crianças) combinados aos objetivos (são realizados sem a participação 

ativa das crianças), conhecido como “princípio do cross-check” (JCIH, 2019). 

Atualmente, não existe um protocolo fechado de avaliação audiológica 

infantil visto que, cada local que recebe as crianças para realizar o diagnóstico 

da audição faz a escolha considerando o que foi pontuado anteriormente. Entre-
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tanto, o objetivo sempre será mensurar o status audiológico para a realização de 

diagnóstico diferencial dos transtornos de ordem fonoaudiológica.  

Na Universidade Federal de Santa Maria, especificamente na Clínica 

Escola da Fonoaudiologia, é possível realizar atendimentos fonoaudiológicos 

também por meio de programas de extensão. Estes atendimentos são uma for-

ma de oferecer aos discentes da Graduação em Fonoaudiologia o conhecimen-

to das técnicas de avaliação audiológica na população infantil, o que é uma 

oportunidade de formação complementar. Tais atividades são supervisionadas 

e acontecem em conjunto com os discentes do Programa de Pós-graduação em 

Distúrbios da Comunicação Humana, o que inclusive fomenta pesquisas.

O objetivo deste estudo é apresentar o relato de experiência de um pro-

grama de extensão voltado à prestação de atendimento audiológico à população 

infantil.

Método 

Este estudo configurou-se como um relato de experiência do programa 

de extensão, intitulado “Avaliação audiológica infantil: um programa de exten-

são” do Centro de Ciências da Saúde, que acontece no Serviço de Atendimento 

Fonoaudiológico (SAF), Clínica Escola da Fonoaudiologia e foi realizado pelo 

Grupo de Pesquisa do CNPQ Núcleo de Estudos e Pesquisa em Audição Infan-

til (NEPAI). 

O público-alvo deste programa foram lactentes, pré-escolares, crianças 

e adolescentes da comunidade que estavam aguardando atendimento fonoau-

diológico nas diferentes áreas da referida clínica escola. Realizou-se avaliação 

audiológica, na qual foram escolhidos exames adequados às demandas dos su-

jeitos, considerando o desenvolvimento neuropsicomotor, idade e fatores emo-
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cionais/comportamentais. Pontua-se assim, que o protocolo foi flexível, sempre 

observando as demandas de cada caso atendido. 

Os procedimentos elencados para as avaliações audiológicas realizadas 

foram: 

Meatoscopia: é executada a inspeção visual do meato acústico externo 

utilizando o Otoscópio Clínico da marca Klinic Welch-Allyn.

Avaliação audiológica instrumental: foi realizada por meio de instrumen-

tos sonoros que despertam uma resposta na criança que está sendo avaliada. 

Observa-se mudança de comportamento frente à estimulação sonora. O estí-

mulo deve ser de diferentes intensidades e a resposta da criança varia conforme 

sua idade.

Medidas de imitância acústica: utilizou-se o imitanciômetro modelo 

AZ26, marca Interacoustics com tom-sonda de 226Hz para pesquisa da curva 

timpanométrica dos sujeitos, com o intuito de verificar a mobilidade dos siste-

ma tímpano-ossicular. Realizou-se também a pesquisa dos reflexos acústicos 

nas frequências de 500Hz, 1kHz, 2kHz e 4kHz bilateralmente no mesmo equi-

pamento.

Audiometria de reforço visual (ARV): é indicada para crianças de seis 

meses a três anos de idade (DIENFENDORF, GRAVEL, 1996; NORTHERN, 

DOWNS, 2005). Realizou-se com o audiômetro pediátrico, PA5, da marca In-

teracoustics. Por meio desse exame foi possível identificar os níveis mínimos 

de respostas (NMRs), apresentando-se um tom puro modulado (warble) nas 

frequências de 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz e nas intensidades de 80, 60, 40 e 

20 dBNA. 

Audiometria lúdica: é “qualquer teste em que se ensina a criança a apre-

sentar uma resposta lúdica frente a um estímulo” (DIENFENDORF, GRAVEL, 
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1996). Esta avaliação permite que a criança fique mais atenta por meio da utili-

zação de materiais coloridos simples, jogos e brinquedos, além de permitir uma 

avaliação da audição de forma unilateral (com fones). O exame foi feito com o 

pré-escolar/criança no colo da mãe dentro da cabine com isolamento acústico 

com fones ou em campo livre.

Logoaudiometria: é a audiometria com estímulos de fala, que foi reali-

zada com a utilização de uma lista de palavras mono ou dissilábicas, fonetica-

mente balanceadas. Realizou-se tal avaliação em cabine, sendo que foram apre-

sentadas palavras as crianças e elas deveriam repeti-las. Em casos de crianças 

pequenas ou com distúrbios da fala foram utilizadas figuras representativas de 

tais palavras. 

Registro e análise das emissões otoacústicas evocadas por estímulo tran-

siente: avaliam, de forma objetiva, o funcionamento coclear, em especial, das 

células ciliadas externas. O equipamento utilizado foi o Smart Ep da Intelligent 

Hearing Systems® (IHS).

Cada avaliação foi realizada em uma única sessão, sendo que o laudo dos 

exames e a conduta de cada caso foi emitida ao final do atendimento. Os pais e/

ou responsáveis foram adequadamente orientados.

Cabe destacar que o protocolo apresentado nesta publicação foi basea-

do na experiência clínica associada às diretrizes nacionais e internacionais re-

lacionadas ao tema (BCEHP, 2012; CONSELHO FEDERAL DE FONOAU-

DIOLOGIA, 2020). Dessa forma, esse protocolo contemplou avaliações que 

visavam mensurar o status audiológico das crianças, trazendo avaliações que 

evidenciaram sobre o desempenho da via auditiva periférica e central. 

Para exemplificar a atuação neste programa de extensão, fez-se um re-

corte dos casos atendidos no período inicial (dois meses) de execução. Assim, 
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atendeu-se 23 pré-escolares, com idades entre dois e cinco anos (média de ida-

de de três anos e quatro meses), sendo 17 do sexo masculino e seis do sexo 

feminino. 

Os resultados parciais foram apresentados de forma descritiva e buscam 

ilustrar didaticamente a atuação na ação “Avaliação audiológica infantil: um 

programa de extensão”.

Resultados e discussão

Considerou-se a lista de espera do Setor de Acolhimento do SAF para 

realizar as avaliações audiológicas infantis. Como já referenciado, tendo em 

vista a importância de descartar transtornos auditivos que possam influenciar 

nas queixas apresentadas e posteriormente no prognóstico do processo tera-

pêutico, foi tomada tal decisão. Tal fato justifica a relevância desta ação antes 

do ingresso desses sujeitos no serviço, que aguardam para serem acolhidos na 

clínica escola e posteriormente devidamente encaminhados para o setor ade-

quado, a fim de se oferecer o processo de reabilitação pertinente para cada caso.

Para melhor compreensão dos sujeitos atendidos neste período, realizou-

-se um organograma com os pacientes que estavam aguardando atendimento 

fonoaudiológico no SAF (fila de espera no Setor de Acolhimento) e evidencian-

do os casos atendidos até então. 
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Figura 1: Sujeitos que estavam aguardando atendimento fonoaudiológico na 
clínica escola da Fonoaudiologia e sujeitos incluídos nesta ação: um organo-
grama didático 

Fonte: As autoras

Como foi observado na Figura 1, a maior busca pelo atendimento fonoau-

diológico é do público infantil que vai ao encontro de um estudo realizado no 

nordeste brasileiro em um serviço público de reabilitação na cidade de Recife/

PE. Com o objetivo de traçar o perfil dos pacientes cadastrados e atendidos 

pelo setor de Fonoaudiologia, os autores observaram que a faixa etária de maior 

ocorrência foi de zero a 11 anos de idade (BARROS, OLIVEIRA, 2010). Outro 

estudo também mostra dados semelhantes e foi realizado na cidade de Canoas/

RS, entre os anos de 2016 e 2017. As autoras evidenciaram que a faixa etária 

de quatro aos oito anos é o maior público atendido (BITTENCOURT, RO-

CKENBACH, 2018). As crianças em geral, são o público mais presente nas 

clínicas fonoaudiológicas, justamente pela atuação mais conhecida desta pro-

fissão na reabilitação dos transtornos da linguagem infantil. 
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Figura 2: Principais queixas apresentadas pelos sujeitos atendidos no programa 
de extensão

Fonte: As autoras

Em relação às queixas encontradas, o atraso de linguagem e suspeita e/

ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram as principais. 

A principal queixa referida no presente estudo foi de atraso de lingua-

gem (11 sujeitos = 47,% da amostra), assim como observado em outros es-

tudos realizados anteriormente (GIRARDELI et al., 2012; BITTENCOURT, 

ROCKENBACH, 2018). É importante pontuar que o atraso de linguagem se 

caracteriza pela aquisição tardia da linguagem oral, esperada para idade crono-

lógica do sujeito, apresentando dificuldades nos aspectos pragmático, fonológi-

co, morfológico, sintático e semântico da língua (CUPELLO, 1994).

Cabe ressaltar o elevado número de pacientes em investigação e/ou com 

diagnóstico de TEA (sete sujeitos = 30,4%). Tal transtorno está em evidência 

atualmente e a ocorrência destes casos parece ser maior, o que justifica a im-

portância da avaliação audiológica. Tendo em vista que o diagnóstico audio-

lógico auxilia na definição do quadro de TEA, pois tais pacientes apresentam 
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comportamentos parecidos como aqueles com deficiência auditiva, como com-

prometimento nas habilidades de linguagem, comportamento e interação social 

(SELLI et al., 2020). Além disso, pode ocorrer o quadro de TEA associado a 

deficiência auditiva, assim o diagnóstico da audição é fundamental para estabe-

lecer as condutas nestes casos (SOUZA, PAGNOSSIN, 2021). 

Ademais as principais queixas elencadas no presente estudo também fo-

ram registradas em estudos realizados previamente (BARROS, OLIVEIRA 

2010; BITTENCOURT, ROCKENBACH 2018; SELLI et al., 2020).

Cabe pontuar que as crianças do sexo masculino são a maioria das aten-

didas nesta ação (73,9%), como foi apresentado na caracterização da amos-

tra nos Métodos. Tal dado é constantemente referenciado na literatura, pois os 

meninos, em geral, são mais acometidos por diferentes transtornos de lingua-

gem. Resultados semelhantes em relação a prevalência de meninos na terapia 

fonoaudiológica foram apontados por vários autores (BARROS, OLIVEIRA, 

2010; BITTENCOURT, ROCKENBACH, 2018; HAGE et al., 2022).

Por outro lado, buscou-se investigar se a audição estava influenciando no 

desenvolvimento e aprimoramento da linguagem desses sujeitos. Assim, para 

cada caso, foram escolhidos alguns procedimentos para serem feitos, levando 

em consideração a queixa e o comportamento do paciente no momento da ava-

liação, como já mencionado anteriormente (Figura 3). 
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Figura 3: Principais exames audiológicos realizados no programa de extensão

Fonte: As autoras

É possível observar que a timpanometria foi o procedimento mais 

realizado. Sabe-se da importância de mensurar o funcionamento da orelha 

média, por meio das Medidas de Imitância Acústica (MIA) (LOPES FILHO, 

1997). As MIA são um procedimento valioso, pois não exigem a participação 

do paciente, são de fácil aplicação e que requerem pouco tempo para serem 

realizadas (RUSSO et al., 2005). 

Tanto a Timpanometria como a pesquisa dos Reflexos Acústicos fazem 

parte das MIAs. Em casos de normalidade do sistema tímpano ossicular espe-

ra-se curvas timpanométricas do tipo A (pico único de admitância entre -100 e 

+100 daPa). Quando se tem uma alteração de orelha média, têm-se curvas do 
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tipo “B” e/ou “C” e os outros procedimentos elencados para a avaliação audio-

lógica podem ser influenciados, devido ao provável processo inflamatório da 

orelha média (JERGER, JERGER E MAULDIN, 1972). 

O segundo procedimento mais realizado foi a Audiometria de Reforço 

Visual (ARV). Pontua-se que existem diferentes técnicas para a realização da 

Audiometria, mas considerando a idade e o desenvolvimento neuropsicomo-

tor da criança é possível fazer a escolha da técnica ideal. Em crianças com 

menos de dois anos, utiliza-se ARV (LINDEN, KANKKUNEN, 1969). Este 

procedimento tem como princípio o condicionamento da criança com estímulo 

sonoro associado a um luminoso. Muitos conceituam a ARV como teste “pa-

drão ouro” para a avaliação auditiva de lactentes (GRAVEL, HOOD, 2001; 

DIENFENDORF, GRAVEL, 1996). Quando se utiliza o audiômetro pediátrico 

para a realização da avaliação em campo sonoro, a ARV testa a resposta da me-

lhor orelha, isto é, a orelha com menor comprometimento auditivo (MOMEN-

SOHN-SANTOS, 2015). Esta foi a técnica escolhida para avaliação de nove 

crianças nesta ação e os resultados obtidos serão apresentados a seguir. 

Quando a criança atinge dois anos de idade, a pesquisa dos níveis míni-

mos de resposta e/ou limiares tonais podem ser obtidos por meio da Audiome-

tria Lúdica. Neste procedimento, as respostas das crianças são obtidas por meio 

de uma brincadeira, como por exemplo, encaixar uma peça de brinquedo, toda 

vez que detectar o estímulo sonoro (DIENFENDORF, GRAVEL, 1996). 

Principalmente nos casos de TEA e nas crianças pequenas o condiciona-

mento para a realização de avaliação comportamental (seja ARV ou audiome-

tria lúdica) foi difícil, o que inviabilizou a escolha deste procedimento. Nestes 

casos, optou-se por realizar um diagnóstico ao menos do funcionamento co-
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clear, por meio do registro e análise das emissões otoacústicas. Tal exame ava-

lia o funcionamento coclear, mais precisamente a função das células ciliadas 

externas, respostas normais nesse teste indicam função auditiva coclear íntegra 

(CARVALLO et al., 2015).

Para apresentar os diferentes sujeitos atendidos nesta ação de extensão 

elaborou-se uma tabela constando: queixa principal, idade, procedimentos rea-

lizados, diagnóstico audiológico e conduta adotada após a avaliação audioló-

gica.
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Tabela 1: Caracterização dos sujeitos atendidos nesta ação de extensão

Idade Procedimentos realizados 
Diagnóstico 
Audiológico 

Conduta

1 2 3 4 5 6 7 8

Apraxia

Sujeito 
1

5:2 x

Alteração na 
meatoscopia 
(excesso de 
cerúmen).

Encaminhado
 para Avaliação/

Conduta do ORL/
PED; Permanecer na 
fila de espera do SAF

Atraso de Linguagem

Sujeito 
2

5:11 x x x
Comprometi-

mento 
condutivo 

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta do 

ORL/PED; 
Permanecer na fila d

e espera do SAF

Sujeito 
3

3:4 x x x x
Comprometi-

mento 
condutivo  

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta

 do ORL/PED; 
Permanecer na fila 
de espera do SAF

Sujeito 
4

3:7 x x x x
Comprometi-

mento c
ondutivo

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta 

do ORL/PED; 
Permanecer na fila
 de espera do SAF

Sujeito 
5

2:5

Não foi 
possível

 condicionar 
o paciente.

Permanecer na fila 
de espera do SAF e 
orientações aos pais 

sobre o 
desenvolvimento
 da audição e fala
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Sujeito 
6

3:4 x x x

Desenvolvi-
mento 

auditivo 
adequado.

Permanecer na fila 
de espera do SAF + 
continuar a terapia 

Fonoaudiológica no 
setor privado.

Sujeito 
7

3:2 x

Alteração na 
meatoscopia 
(excesso de 
cerúmen).

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta 

do ORL/PED; 
Permanecer na fila de 

espera do SAF.

Sujeito 
8

3:3 x x
MNR 

adequados 

Permanecer em 
terapia 

fonoaudiológica 
no SAF

Sujeito 
9

2:4 x x x
MNR 

adequados 
Permanecer na fila de 

espera do SAF

Sujeito 
10

2:8 x x
Funcionamen-

to coclear 
adequado.

Permanecer na fila 
de espera do SAF

Sujeito 
11

3:1

Não foi 
possível 

condicionar
 o paciente.

Permanecer na fila 
de espera do SAF.

Sujeito 
12

4:1 x x x x x

Desenvolvi-
mento 

auditivo 
adequado.

Permanecer na fila
 de espera do SAF.



110

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

Transtorno do Espectro Autista - Diagnosticados/Investigação

Sujeito 
13

2:11 x x x x
Comprometi-

mento 
condutivo.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação 
Física e Intelectual 

(CER II).

Sujeito 
14

3:12 x x x

Desenvolvi-
mento 

auditivo
 adequado.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação 
Física e Intelectual 

(CER II).

Sujeito 
15

4:5 x x x x x
Comprometi-

mento 
condutivo.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação 
Física e Intelectual 

(CER II).

Sujeito 
16

3:0 x x x x x

Desenvolvi-
mento 

auditivo
 adequado.

Encaminhado para o 
Centro 

Especializado em 
Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II).

Sujeito 
17

2:2

Não foi
 possível 

condicionar
 o paciente.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação 
Física e Intelectual 

(CER II).

Sujeito 
18

3:2

Não foi 
possível con-

dicionar o 
paciente.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação 
Física e Intelectual 

(CER II).

Sujeito 
19

3:6 x x x

Desenvolvi-
mento 

auditivo
 adequado.

Encaminhado para o 
Centro Especializado 

em Reabilitação
 Física e Intelectual 

(CER II).
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Transtornos dos sons de fala

Sujeito 
20

5:0 x x x
Comprometi-

mento 
condutivo.

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta

 do ORL/PED; 
Permanecer na fila de 

espera do SAF.

Sujeito 
21

3:11 x

Alteração na 
meatoscopia 
(excesso de 
cerúmen).

Encaminhado para 
Avaliação/Conduta 

do ORL/PED; 
Permanecer na fila 
de espera do SAF.

Sujeito 
22

4:1 x x x x

Audição 
dentro dos 
padrões de 

normalidade 
e alteração de 
orelha média 

(OE)

Permanecer na fila
 de espera do SAF.

Sujeito 
23

4:1 x x x x

Audição 
dentro dos 
padrões de 

normalidade 
e alteração de 
orelha média 

(OE)

Permanecer na fila de 
espera do SAF.

Legenda: Procedimento 1 - Meatoscopia; Procedimento 2 - Avaliação Auditiva Comportamental; 
Procedimento 3 - Timpanometria; Procedimento 4 - Pesquisa dos Reflexos Acústicos; Procedi-
mento 5 - Audiometria Lúdica; Procedimento 6 - Audiometria de Reforço Visual; Procedimento 
7- Logoaudiometria; Procedimento 8 - Emissões Otoacústicas.
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Com base nos resultados encontrados nas avaliações, oito sujeitos (34,7% 

da amostra) apresentaram alteração de orelha média (OM) evidenciada por meio 

da timpanometria e dois sujeitos apresentaram excesso de cerúmen, visualiza-

do por meio da meatoscopia. Tais casos foram encaminhados para o médico 

Otorrinolaringologista e/ou Pediatra da Unidade Básica de Saúde (UBS) que 

frequentavam, para avaliação e conduta. 

Sobre os transtornos auditivos nas crianças, as alterações de orelha média 

(otites) são recorrentes (LANZIERI  et al., 2017; TORRETTA et al., 2018). 

Sabe-se que a presença de um comprometimento condutivo pode trazer con-

sequências para o desenvolvimento infantil, especialmente de linguagem/fala, 

pois a criança com alterações de OM experiencia uma estimulação sonora in-

consistente, que dificulta a percepção dos sons da fala. 

Ainda ao analisar-se a Tabela 1, com exceção dos sujeitos que apresen-

taram alteração de orelha média e/ou comprometimento condutivo, os níveis 

mínimos de respostas auditivas de forma geral estavam adequados. Nenhum 

caso de deficiência auditiva permanente foi diagnosticado.  

Para os sujeitos com suspeita e/ou diagnóstico TEA fez-se o encaminha-

mento para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER 

II). Tendo em vista, que tal local oferece atendimento multidisciplinar espe-

cializado, ao contrário do que é realizado no SAF, em que os atendimentos 

são realizados pelos alunos exclusivamente da Fonoaudiologia. Buscou-se o 

direcionamento desses sujeitos para este centro com o objetivo de tornar o aten-

dimento mais especializado e focado no atendimento ao TEA (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012). 
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Conclusão

Neste estudo apresentou-se o programa de extensão com os resultados 

preliminares, os procedimentos adotados e as condutas realizadas em cada um 

dos sujeitos atendidos. Em relação a caracterização da amostra, a idade do pú-

blico atendido apresentou-se na faixa etária de dois a cinco anos. As queixas 

fonoaudiológicas principais foram o atraso de linguagem, seguido da suspeita 

e/ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Relacionado aos procedi-

mentos, a timpanometria foi o exame mais realizado e a técnica elencada para a 

avaliação comportamental mais utilizada foi a Audiometria de Reforço Visual. 

Sobre os achados audiológicos, evidenciou-se que as alterações condutivas fo-

ram consideravelmente ocorrentes. Os níveis mínimos de respostas auditivas 

de forma geral estavam adequados, sendo que nenhum caso de deficiência au-

ditiva permanente foi diagnosticado.  Tal ação permitiu adotar condutas ade-

quadas para os pacientes que aguardavam na fila de espera de Acolhimento na 

Clínica Escola da Fonoaudiologia.  
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Introdução

Durante a pandemia diferentes instituições de ensino superior mobiliza-

ram sua infraestrutura a fim de buscar soluções práticas para esse problema, 

o que se desdobrou em ações de extensão universitária como a produção de 

álcool em gel, sabonetes líquidos, máscaras, face shield, kits cirúrgicos, entre 

outros. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com a sus-

pensão das atividades acadêmicas e administrativas, decretada pela reitoria a 

partir do dia 17 de março de 2020, seu funcionamento foi limitado aos serviços 
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considerados essenciais1. Portanto, a possibilidade de trabalho remoto não foi 

facultada a todos os seus funcionários. 

Visando atender a esse público, no dia 02 de abril de 2020, em parceria 

com a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade 

Rural (FAPUR), via Fundo de Atenção à Covid-19, a Unidade de Produção 

de Artigos Têxteis (UPAT), por ser uma unidade direcionada à prestação de 

serviços de confecção do vestuário, iniciou o projeto “Confecção de máscaras 

protetoras como medida de combate à Covid-19”, com o objetivo primário de 

fornecer, gratuitamente, tais equipamentos à comunidade acadêmica da UFR-

RJ, campus Seropédica/RJ e contribuir com o compromisso de responsabilida-

de social da universidade no enfrentamento da Covid-19.

Criada em 1994, a UPAT nasceu como um laboratório de vestuário in-

dustrial vinculada ao curso de graduação em Economia Doméstica da UFRRJ. 

Nesse momento inicial, funcionava como um espaço destinado às aulas práti-

cas, estágios, atividades de extensão, além da prestação de serviços de confec-

ção aos setores da universidade (TEIXEIRA et al., 2020). 

Dentre as atividades de confecção, a UPAT, desde sua criação, vem aten-
dendo diferentes setores da UFRRJ, dentre os quais: Centro de Atenção 
Integral à Criança (CAIC) – com a confecção de uniformes, roupas de 
cama, mesa e banho para as crianças; Restaurante Universitário – com a 
confecção de uniformes dos servidores e roupas de mesa; Posto Médico – 
com a confecção de roupas de cama e banho; Guarda Universitária – com 
a confecção de uniformes; além de atendimento de pedidos da comunidade 
universitária em geral – como camisetas, bolsas e pastas para eventos, ja-
lecos, aluguel de becas e confecção de cortinas para diversos setores desta 
instituição. Mais recentemente, no ano de 2019, foi firmado um acordo 
com a FAPUR que garante a continuidade da prestação dos serviços pela 
UPAT (TEIXEIRA et al., 2020, p. 467).

1 No contexto educacional brasileiro, o Ministério da Educação decreta em 17 de Março de 2020, 
através da Portaria nº 343, a suspensão de aulas presenciais e sua consequente substituição por 
atividades não presenciais ancoradas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 
novo Coronavírus (VIEIRA; SECO, 2020, p. 1014). 
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Contemporaneamente, a UPAT opera em interface com as atividades de 

ensino desenvolvidas nos laboratórios da área de Vestuário e de Têxteis do De-

partamento de Economia Doméstica e Hotelaria (DEDH). A Unidade atua nas 

atividades de pesquisa e extensão, participando de projetos da área. Também 

são oferecidos cursos e oficinas sobre confecção de artigos têxteis, customiza-

ção e estamparia e a prestação de serviços em artigos confeccionados, que têm 

como público-alvo a comunidade acadêmica e o público externo à universida-

de. Nesse sentido, entende-se que a UPAT funciona como uma aliada ao tripé 

universitário abarcando atividades de ensino, pesquisa e extensão (TEIXEIRA 

et al., 2020).

Frente às imposições do isolamento social, visando à segurança de todos 

os envolvidos e a viabilidade do projeto “Confecção de máscaras protetoras 

como medida de combate à Covid-19”, a equipe responsável instituiu ativida-

des remotas síncronas e assíncronas, acessando diferentes tecnologias de infor-

mação, como Plataforma de compartilhamento de vídeo (YouTube), e-mail, si-

tes (institucionais e não institucionais), mídias sociais (Instagram) e aplicativos 

de mensagens instantâneas (WhatsApp). 

Nesse sentido, o presente capítulo de livro tem como objetivo apresentar 

e analisar o uso de tecnologias de informação como facilitadoras do desenvol-

vimento das ações do projeto “Confecção de máscaras protetoras como medida 

de combate à Covid-19”. 

Metodologicamente, a pesquisa qualitativa e descritiva teve como méto-

do de coleta de dados a observação participante, que considerou a observação 

durante o desenvolvimento do projeto, bem como as falas de seus integrantes 

em reuniões de avaliação e controle. Além disso, alguns resultados apontados 

nesse capítulo foram obtidos de fontes documentais, extraídos de dados gera-

dos por relatórios do projeto provenientes de planilhas de resultados (mapea-
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mento de voluntários, de visibilidade midiática e de produção e distribuição das 

máscaras), atas de reuniões, bem como dos demais produtos do projeto, como 

relatórios e artigos científicos. 

O projeto “confecção de máscaras protetoras como 
medida de combate à covid-19”

No dia 02 de abril de 2020, a UPAT iniciou o projeto “Confecção de 

máscaras protetoras como medida de combate à Covid-19” com o objetivo 

principal de fornecer, gratuitamente, máscaras faciais à comunidade acadêmica 

da UFRRJ, campus Seropédica/RJ. Deste modo, inicialmente, o projeto tinha 

como público-alvo os servidores impossibilitados do afastamento integral de 

suas atividades e discentes alojados. Com o desenvolvimento das ações, o pú-

blico-alvo foi ampliado e mais setores da sociedade foram beneficiados, tais 

como: Instituições de Longa Permanência para Idosos, ONGs, ações sociais, 

entre outros. 

De forma específica, o projeto teve como objetivos: a) mobilização de 

voluntários para a ação e entrega dos insumos para a produção das máscaras; 

b) recebimento das demandas da comunidade sobre o fornecimento das más-

caras; c) recepção de insumos, corte, confecção, higienização e embalagem 

das máscaras; d) criação de fichas técnicas, etiquetas informativas e material 

de divulgação da ação; e) capacitação e assistência técnica para os voluntários; 

f) entrega das máscaras à comunidade e g) busca por parcerias para ampliar a 

distribuição das máscaras. 

A equipe principal foi formada por sete colaboradores, todos servidores 

da UFRRJ, campus Seropédica. A coordenação do projeto composta por três 

professoras da área de Vestuário e Têxteis (DEDH) e pela técnica em laborató-

rio e coordenadora da UPAT (TEIXEIRA et al., 2020). 
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Além destas, outros quatro colaboradores estiveram envolvidos direta-

mente no projeto, atuando em diferentes frentes do mesmo, seja remotamente, 

no planejamento, ou, presencialmente, na compra, confecção, busca de recur-

sos, higienização e embalagem final, dentre outros. Professores e técnicos de 

outras unidades da UFRRJ, como os do laboratório que produz álcool em gel e 

que contribuiu na distribuição das máscaras e da unidade que higieniza, emba-

la, lacra e etiqueta as máscaras. 

A equipe contou, ainda, com o apoio de voluntários na etapa de produção. 

Sendo esses, em sua maioria, reunidos/atraídos em decorrência da participação 

em projetos coordenados pela área de Vestuário e Têxteis e/ou em cursos de 

extensão oferecidos pela UPAT2, possuindo uma composição mista e flutuante 

de discentes, egressos, servidores em atividade, aposentados da UFRRJ e mem-

bros da comunidade em geral.

Os discentes ativos e os egressos eram, majoritariamente, do curso de gra-

duação em Belas Artes da UFRRJ, envolvidos em atividades cujos os coorde-

nadores atuaram no projeto em questão. Também haviam egressos que tiveram 

algum envolvimento com a área de Vestuário e Têxteis, seja como monitores, 

bolsistas ou orientandos de monografia. Alunos que moram em Seropédica/RJ 

e região e se interessaram pela proposta do projeto. Em outros casos, discentes 

de outros cursos mobilizados pelos colegas. 

Os servidores em atividade e aposentados que não compunham direta-

mente a equipe principal do projeto utilizaram de seu tempo livre, desvinculado 

das atividades laborativas ligadas à UFRRJ para atuar na confecção das más-

caras. 

2  Os cursos de capacitação oferecidos pela UPAT ao longo de seu período de existência envolvem 
corte e costura, modelagem, dentre outros. Tais cursos são oferecidos gratuitamente à comunidade 
acadêmica e não acadêmica. 
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Os membros da comunidade, além dos egressos dos cursos de costura 

oferecidos pela UPAT, eram amigos, familiares e/ou vizinhos dos coordena-

dores que se sensibilizaram com a causa e se voluntariam para trabalhar no 

projeto. Como no efeito “bola de neve”, os primeiros voluntários convidaram 

conhecidos que foram somando ao número de voluntários. A divulgação midiá-

tica do projeto também atraiu pessoas da comunidade. 

Ante os objetivos apontados, o projeto teve como mecanismo de ação 

e organização de seu processo produtivo atividades presenciais e remotas. As 

atividades presenciais do projeto envolveram a criação e a elaboração de orça-

mentos para a confecção de protótipos, o recebimento dos itens comprados, o 

corte, a entrega de kits de costura aos voluntários3 e a devolução das máscaras 

confeccionadas. Por fim, esses itens eram encaminhados para o setor de esteri-

lização, embalagem e entrega aos destinatários, dentro da própria universidade. 

Além dessas atividades específicas de produção, o projeto incluiu outras 

atividades remotas, a saber: a) mobilização de voluntários; b) recebimento das 

demandas da comunidade; c) capacitação e atendimento aos voluntários; d) ge-

rência de mídia social e produção de imagens, textos, fichas técnicas e etique-

tas; e) controle e avaliação e f) ampliação de parcerias. Em todas essas etapas, o 

uso das tecnologias de informação foi imprescindível para o desenvolvimento 

das mesmas, conforme explicitado nos tópicos a seguir. 

3 As etapas de entrega dos kits para a confecção das máscaras e o recebimento das máscaras pron-
tas foram realizadas pela UPAT pelo sistema  drive-thru, oou seja, a etapa de costura foi realizada 
no domicílio de cada voluntário, sem deslocamento dos mesmos. 
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O uso das tecnologias de informação no projeto 
“confecção de máscaras protetoras como medida 
de combate à covid-19”

A pandemia por Covid-19 desencadeou uma digitalização adicional da 

sociedade, imposta pelo processo de isolamento social, ocasionando um pico 

no uso de serviços de teletrabalho, de telemedicina, de formatos de lazer em 

casa, de comida delivery e, de forma geral, do e-commerce (WORD TRADE 

ORGANIZATION, 2020). Ou seja, um dos grandes efeitos da pandemia por 

Covid-19 sobre a sociedade tem sido o aumento considerável do uso das Tec-

nologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), um processo deno-

minado de tecnologização, que afeta, de algum modo, todas as esferas da vida 

social (CAVALCANTI, 2020). 

A “digitalização da vida humana” ultrapassa o sentido da adaptação do 

cotidiano em tempos de isolamento social. No enfretamento da pandemia, al-

guns países asiáticos têm obtido melhores resultados no controle da dissemi-

nação do novo coronavírus (Covid-19) do que os Estados Unidos e a maioria 

dos países europeus, o que surpreende pelo fato de estarem situados na região 

apontada como foco original da doença. Três fatores têm sido apontados para 

esse sucesso, entre eles o uso intensivo de TDIC (POMPEU et al., 2020). 

No campo educacional, o ensino remoto apoiado no uso de TDIC, tem 

sido a solução adotada pelas instituições de ensino dentro do contexto pandê-

mico. Na esfera do Ensino Superior, além das atividades de ministração, o uso 

de TDIC vem sendo adotado em substituição às atividades presenciais na Pes-

quisa e na Extensão.

A Extensão Universitária, sob os cuidados sanitários e medidas profiláti-

cas, enfrenta uma série de limitações impostas pela barreira física, ou seja, uma 
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barreira sobre o livre deslocamento e interação social, característica da práti-

ca extensionista. No entanto, se antes as ferramentas digitais integravam uma 

das estratégias para desenvolvimento das ações de Extensão, por exemplo, no 

contexto pandêmico, a internet e as ditas mídias sociais, tornaram-se os prin-

cipais meios para essa mobilização, articulação e disseminação dos resultados 

alcançados (SERRÃO, 2020). Nesse sentido, frente à pandemia por Covid-19, 

o uso de tecnologias de informação torna-se imprescindível para a realização 

das atividades extensionistas, a despeito do projeto “Confecção de máscaras 

protetoras como medida de combate à Covid-19”. 

Sites institucionais e não institucionais

Como a equipe de profissionais ligados à UPAT era reduzida (três do-

centes e uma técnica de laboratório) e encontrava-se parcialmente na modali-

dade de trabalho remoto, visando a dinamizar o processo produtivo e ampliar 

a abrangência do projeto, buscou-se mobilizar voluntários que pudessem atuar 

no processo de montagem das peças, recrutando pessoas que desejassem de-

sempenhar o trabalho voluntário, soubessem ou tivessem alguma aptidão para 

costurar e possuíssem máquina de costura em casa.

No total, a divulgação da ação, com pedidos de auxílio financeiro e de 

mobilização de possíveis voluntários para o projeto, foi veiculada por quatro 

vezes em sites institucionais e não institucionais, contendo imagens e textos. A 

primeira delas no site oficial da UFRRJ, Departamento de Economia Domésti-

ca e Hotelaria distribui máscaras de proteção na UFRRJ4, publicada no dia 16 

de abril de 2020. Esse mesmo canal divulgou também Upat amplia e diversifica 

produção de máscaras na UFRRJ5, em 10 de maio de 2020. Um jornal digital 

4https://portal.ufrrj.br/departamento-de-economia-domestica-e-hotelaria-distribui-mascaras-de-
-protecao-na-ufrrj/
5 https://coronavirus.ufrrj.br/upat-amplia-e-diversifica-producao-de-mascaras-na-ufrrj/
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local (Jornal Atual) noticiou, em 24 de abril de 2020, a reportagem Servidores 

da UFRRJ produzem álcool 70º e máscaras para distribuição gratuita6. Por 

último, a parceira institucional da UPAT, a FAPUR, veiculou em seu site um 

Boletim Informativo (70Rural)7, sobre a prestação de contas e a gestão admi-

nistrativa e financeira dos recursos doados por pessoa física e jurídica para a 

produção de álcool 70° INPM, máscaras, e outras medidas para ações de pre-

venção da disseminação da Covid-19. 

Esse tipo de ação surtiu efeito na captação de recursos, bem como na 

mobilização dos voluntários, promovida remotamente. Nas semanas iniciais, o 

projeto contava com a colaboração de duas voluntárias no setor de costura. No 

entanto, após a divulgação da ação no site oficial da UFRRJ e outras mídias, o 

quadro de voluntários foi ampliado para 25 pessoas que passaram a atuar nos 

processos de montagem, distribuição e higienização das máscaras. Além disso, 

a transparência da ação, veiculada pelo Boletim da FAPUR, reiterou a lisura da 

gestão financeira do projeto, bem como divulgou os resultados preliminares do 

mesmo.

Redes sociais 

Segundo Candeias e Carvalho (2016), as redes sociais são ferramentas 

que trazem leque de possibilidades que podem ser utilizadas no processo de 

ensino-aprendizagem, pois formam uma grande teia de conhecimento, cuja fi-

nalidade é fazer com que os usuários interajam uns com os outros, produzindo 

conexão entre eles. 

Além dos sites, outro mecanismo de divulgação do projeto foram as mí-

dias sociais da UPAT e da UFRRJ. As notícias compartilhadas pelo site oficial 

6 https://jornalatual.com.br/2020/04/20/15647/
7 http://www.fapur.org.br/70rural/pc_parcial.pdf
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da UFRRJ também foram incorporadas pelas mídias sociais da universidade, 

que inclui perfis nas redes Facebook, Twiter e Instagram. 

No projeto, a rede social da UPAT sediada na mídia Instagram (@upatu-

frrj) foi utilizada no sentido de divulgar imagens do desenvolvimento do tra-

balho dos voluntários e do processo de produção e distribuição das máscaras, 

bem como dos protótipos criados pela unidade para o projeto e das publicações 

decorrentes do projeto, sejam elas em canais midiáticos ou em eventos e perió-

dicos científicos, como exibe a Figura 1. Dessa maneira, o reconhecimento e a 

valorização do trabalho voluntário se fazem presentes, à medida que o corpo de 

voluntários, curte, compartilha e interage com essas publicações.  

Figura 1: Recorte Instagram UPAT

Fonte: @upatufrrj, 2021

Como um espaço público, essa rede social também foi requisitada no 

sentido de solicitações de demandas institucionais e particulares, as quais são 

direcionadas para o canal oficial utilizado/destinado para esse tipo de solicita-
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ção, que é o e-mail da unidade. Outra função dessa ferramenta foi a de receber 

feedbacks sobre os modelos testados, sendo essas avaliações consideradas na 

construção dos protótipos. 

E-mail 

As solicitações e pedidos demandados pela comunidade eram recebidos 

via e-mail oficial da unidade, no qual a equipe criava prioridades de entrega, 

buscando contemplar o máximo de pessoas possível. 

O controle das etapas de recebimento de insumos para o corte, distribui-

ção de material para os voluntários (costura e higienização) e das máscaras em-

baladas era realizado por planilhas digitais, cujo preenchimento era de respon-

sabilidade da equipe de coordenação do projeto, sendo a troca de informações 

para alimentação desse controle realizada via e-mail. 

Plataforma de compartilhamento de vídeo 

Na busca contínua pela versatilidade, usabilidade e facilidade de con-

fecção, foram testados cinco protótipos de máscaras, nos quais foram consi-

deradas as avaliações dos usuários fornecidas por aplicativos de mensagens e 

redes sociais. Dos cinco modelos de máscaras disponibilizadas pelo projeto, 

quatro foram para atendimento da demanda geral e um deles destinou-se a uma 

demanda específica, por se tratar de um modelo com visor transparente direcio-

nado às pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

Para cada protótipo desenvolvido pela equipe era criada uma ficha técni-

ca, uma etiqueta de uso e conservação e um vídeo explicativo (assíncrono) com 

o processo de confecção da peça. Na preparação e execução dos vídeos, era ela-

borado o roteiro, a seleção e a organização de materiais, a gravação, a edição, a 
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disponibilização do vídeo na plataforma e a divulgação da capacitação para os 

voluntários. A equipe de coordenação do projeto responsabilizava-se pela ela-

boração do roteiro, a técnica do laboratório pela gravação e o discente monitor 

da unidade, pela edição dos vídeos. 

No total, a equipe da UPAT desenvolveu quatro capacitações virtuais8 

para os voluntários, atividades assíncronas (gravadas), realizadas por vídeos 

publicadas no canal da UPAT na plataforma YouTube, o que permitiu a flexibi-

lização do horário de acesso, a disponibilidade do material e a ampliação da di-

vulgação do conteúdo, bem como a manutenção da segurança dos envolvidos.

Além da capacitação para montagem das peças, a equipe do projeto tam-

bém desenvolveu um vídeo explicativo sobre a higiene pessoal e do ambiente 

de trabalho, no qual foram explicitados os cuidados na manipulação das peças, 

a fim de evitar a transmissão do coronavírus. As imagens apresentadas na Figu-

ra 2 mostram a interface da plataforma YouTube contendo as vídeo-aulas. 

Foram capacitados mais de 30 voluntários no que tange o desenvolvi-

mento de quatro modelos de máscara e uma orientação geral sobre higiene e 

confecção das máscaras. 

A opção do uso do YouTube, além de ser um dos aplicativos mais pre-

sentes nos smartphones dos brasileiros, também se deu pelo fato de ser uma 

plataforma já preparada para a hospedagem de vídeos – tanto streaming, quanto 

assíncronos – e fácil acesso (LIMA, 2002; SILVA; PETRY; UGGIONI, 2020), 

gratuita e de manuseio conhecido pela equipe do projeto e pelos voluntários. 

As videoaulas também agregam como vantagens a flexibilidade do aluno ver, 

pausar e rever o conteúdo no momento que desejar. 

8 Destaca-se que os voluntários receberam capacitação remota para a confecção dos itens de de-
manda geral, enquanto a técnica de laboratório responsabilizou-se pela criação e execução da de-
manda específica. Nesse sentido, foram elaborados cinco protótipos e quatro vídeo-aulas. 
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Figura 2: Interface das capacitações disponibilizadas via Youtube, 2020

Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCem90nch-oksLM07r3PQiQQ, 2021.

Outra vantagem do uso de vídeos é o fato deles comtemplarem alunos 

com diferentes percepções do conteúdo, nos quais as informações são apre-

sentadas de forma multissensorial, pois se utiliza de áudio e imagens, fazendo 

com que o aluno tenha um interesse maior pelo conteúdo (CANDEIAS; CAR-

VALHO, 2016). Especificamente no desenvolvimento das tarefas de costura, 

em um momento que impossibilitava os encontros presenciais, a presença de 

imagens móveis – apresentando o detalhamento do processo de montagem da 

peça – foi imprescindível para que os voluntários conseguissem compreender a 

tarefa a ser desempenhada. 

Aplicativo de mensagens 

Uma pesquisa do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGV-

cia), realizada no ano de 2020, indicou a permanência de mais de um celular do 

tipo smartphone por habitante em uso no Brasil, sendo, ao todo, 234 milhões. 

O consumo desses aparelhos foi ainda mais impactado pelo processo de trans-

formação digital em função das exigências impostas pela pandemia pelo novo 

coronavírus. Ou seja, o smartphone domina usos, como bancos e mídias sociais 

(MEIRELES, 2020).

https://www.youtube.com/channel/UCem90nch-oksLM07r3PQiQQ
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Outra função primordial dos smartphones é a comunicação por aplicati-

vos de mensagens, como o WhatsApp Messenger, que tem ganhado, cada vez 

mais destaque no cenário dependência tecnológica, “pois possibilita a trocar de 

mensagens, imagens, vídeos, documentos e áudios, instantaneamente de modo 

gratuito tem garantido novas experiências que não se resumem às performances 

comunicacionais”. A popularidade do WhatsApp é incontestável, pelo motivo 

das mensagens de voz e os vídeos terem se popularizado (PORTO, OLIVEI-

RA, CHAGAS, 2017, p. 11). O aplicativo está instalado em 99% dos celulares 

brasileiros, sendo que 98% usam o WhatsApp diariamente e, para 79% deles, é 

a principal fonte de informação (OPINION/BOX, 2021). 

No projeto, o aplicativo de mensagens foi selecionado como canal de 

comunicação pelo seu valor de uso, quando comparado aos serviços de chama-

da telefônica ou consumo de dados de outros aplicativos, já que algumas ope-

radoras de telefonia não contabilizam o consumo de dados de internet móvel 

para uso deste. Além disso, sua seleção se deve à aderência junto ao grupo de 

envolvidos, pois é um aplicativo de uso generalizado entre os componentes do 

projeto. 

Buscando facilitar a comunicação entre os membros da equipe e entre a 

equipe e os voluntários, foram criados dois grupos para o projeto: Equipe UPAT 

e Voluntários da Máscara. Segundo Porto, Oliveira e Chagas (2017), os grupos 

online no WhatsApp permitem a conexão entre pessoas e o compartilhamento 

de interesses comuns. Os grupos permitem envio de mensagens coletivas e 

destinadas aos seus participantes, bem como o uso das outras funcionalidades 

disponíveis para o modo individual, ou seja, compartilhamento de vídeos, ima-

gens, documentos, áudios, chamada de voz e vídeo-chamada. Outra vantagem 

dessa ferramenta é que os usuários podem visualizar as mensagens e interagi-

rem à medida que desejam e no momento escolhido por eles. 
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No primeiro grupo, Equipe UPAT, a equipe de professores e técnica da 

unidade realizava reuniões periódicas por videochamada, bem como utilizava 

o grupo para facilitar a comunicação interna sobre o projeto, tomar decisões e 

compartilhar informações. 

No segundo grupo, Voluntários da Máscara, logo após a manifestação de 

interesse, o voluntário era adicionado ao grupo, espaço onde são repassadas 

todas as instruções sobre o projeto de interesse desses: informes gerais, prazos, 

entregas e busca de kits, dúvidas e orientações sobre a confecção das másca-

ras, anúncios de capacitação, dentre outros. Nesse sentido, o grupo funcionava 

como a ferramenta Fórum, amplamente utilizado no Ensino a Distância, por 

permitir a troca de mensagens e, ao mesmo tempo, o compartilhamento de 

experiências, no qual a dúvida de um usuário pode ser também a dúvida e a 

solução de outros. 

Assim, o WhatsApp vem ganhando cada vez maior importância nas cor-

rentes de pensamento contemporâneo sobre Educação, transformando-se em 

um dispositivo pedagógico que permite a criação de ecossistemas educomuni-

cativos que fomentam aprendizagens ativas com autonomia, criatividade, pro-

duzindo um conhecimento construído de maneira coletiva e colaborativa, bem 

como o desenvolvimento de aprendizagens “à medida” e ao ritmo de cada um 

(MOREIRA; TRINDADE, 2017; SILVA, 2017). 

O WhatsApp também foi utilizado como uma complementação à capaci-

tação por vídeo disponibilizada na plataforma YouTube, à medida que a equipe 

técnica da UPAT disponibilizava um canal de atendimento contínuo e indivi-

dual, via aplicativo de mensagens da UPAT, com esclarecimentos de possíveis 

dúvidas sobre a confecção das máscaras, manuseio e manutenção do equipa-

mento de costura. Assim, pelo ensino remoto apoiado em tecnologias móveis, 

como o WhatsApp, cria-se uma rede de capacitação segura para os voluntários 

e para a equipe de colaboradores do projeto. 
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Considerações finais

Além do provimento de máscaras à comunidade, o projeto contribuiu em 

capacitação para confecção de máscaras juntos aos seus voluntários, pois os 

cursos online oferecidos pelo projeto abrangeram desde as técnicas de higiene 

pessoal e do ambiente de trabalho até o acabamento das máscaras. 

Os resultados obtidos e a abrangência das ações do projeto, em função 

do contexto pandêmico, somente foram possíveis ante a adequação de metodo-

logias de trabalho que garantiram a segurança dos voluntários e da equipe, nas 

quais o meio digital se fez presente. Estes recursos possibilitaram a interação 

equipe/equipe e equipe/voluntários de forma síncrona ou assíncrona e tornaram 

o processo de comunicação mais abrangente e facilitado. 

Diante do exposto, as tecnologias de informação se configuram como 

ferramentas auxiliadoras e facilitadoras de inúmeras ações de extensão no 

contexto pandêmico, revelando um potencial para exploração no cenário pós-

pandêmico, que não substituirão o componente humano e o formato presencial, 

tão valorizado na extensão universitária, mas que podem representar um ganho 

no fazer extensionista. 
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CAPÍTULO 8 

PROJETO DE EXTENSÃO, 
UNIVERSIDADE E COMUNIDADE: 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NO 
AMBIENTE ESCOLAR

Anne Caroline Nava Lopes
doi: 10.48209/978-65-5417-042-8

Introdução

Abordam-se nesse texto aspectos teóricos e práticos que envolvem um 

projeto de extensão em implementação na Universidade Federal do Maranhão 

(Ufma-CCHNST) intitulado Racismo na escola: reflexões a partir da antropo-

logia social de Roberto DaMatta, cuja principal finalidade é articular ações nos 

campos da educação, desenvolvimento de sabres e reflexão crítica.

Este projeto tem por objetivo promover um maior debate acerca do ra-

cismo institucional e avaliar como ele se manifesta e se reproduz no contexto 
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escolar. Assim, visa proporcionar aos alunos da escola Dom Ungarelli apren-

dizagens e vivências no campo da reflexão sobre os diversos aspectos que con-

vergem para uma Educação das Relações Étnico-raciais e discutir a presença 

do racismo institucional. Seu desenvolvimento ocorre no campo da promoção 

da educação, por meio de ações com ênfase nas questões da identidade e re-

presentatividade racial, direcionadas a adolescentes e jovens que frequentam a 

referida escola de ensino médio no município de Pinheiro, Maranhão.

Assim, reitera-se que o presente texto explora a reflexão importante entre 

práticas extensionistas universitárias e o desenvolvimento formativo dos jovens 

na sociedade numa linha de desenvolvimento de uma articulação formativa que 

envolve universidade e sociedade. Assim, o projeto de extensão proposto na 

UFMA-CCHNST do Curso de Graduação em Licenciatura em Ciências Huma-

nas tem como principal eixo construtor um debate sobre as Relações Étnico-ra-

ciais e sobre o racismo nos espaços escolares.

Ressalta-se que o principal descritor da ação do Projeto é o de promover, 

apresentar, comentar e debater o racismo no ambiente escolar a partir da ciên-

cia antropológica, sobretudo, por meio das ideias da obra “Relativizando: uma 

introdução à antropologia social”, de Roberto DaMatta. Destaca-se que o pro-

jeto está em fase inicial e já estabeleceu um conjunto de atividades com todos 

as ações ancorados na problematização do texto de DaMatta, que tem como 

abordagens estruturantes os conceitos de racismo, racismo estrutural, segrega-

ção racial, integração e preconceito racial voltados para o ambiente escolar. 

Importante destacar que as atividades extensionistas estão abertas à co-

munidade e a escola, especialmente para o público jovem da educação públi-

ca e professores e demais tores sociais interessados em ampliar as discussões.
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Reitera-se, instigados pelas ideias de Paulo Freire, acreditamos que a ins-

tituição escola é o espaço da socialização de ideias, de incentivo ao questiona-

mento crítico e, fundamentalmente, ao diálogo. Assim, o pensamento se cria e 

se desenvolve “articulando o saber popular e o saber crítico, científico, media-

dos pelas experiências do mundo”. (FREIRE,2001, p.83). 

A extensão é parte da base da vida universitária e parte do princípio cons-

titucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, conceitua-

da como “um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político 

que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade (FORPROEX, 2012, p. 42).

A ideia de discutir o racismo no ambiente escolar nasceu de uma iniciati-

va de dois professores com formação em Ciências Sociais que pensaram em le-

var para o ambiente escolar reflexões e desenvolvimento de pensamento crítico 

sobre o assunto. Essa ideia, que ora se instrumentaliza em forma de projeto, en-

volve a presente autora e o atual gestor da Escola Dom Ungarelli. Ambos com 

qualificação em Sociologia e Antropologia pensaram na construção de uma 

ação com vértice humanizador que refletisse anseios, inclusive, de um grupo 

de alunos da escola que materializaram a vontade de investir no tema além de 

envolver ações e saberes que pudessem ser melhor conhecidos e socializados. 

Com efeito, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão com-

põe as diretrizes de extensão universitária (FORPROEX, 2012), juntamente 

com a interação dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; im-

pacto na formação do estudante e impacto e transformação social, que visa pro-

mover uma interação que transforma não apenas a Universidade, mas também 

os setores sociais com os quais ela interage. Nesse sentido, entendemos que o 

tema “racismo na escola” é deveras relevante para desenvolvermos o trabalho 

com os jovens. 
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Ressalta-se que a dialogicidade, como essência da educação libertadora, 

realiza-se na medida em que o homem “pronuncia” o mundo pela palavra (Frei-

re, 2005). Com isso, a estruturação das ações do projeto voltou-se para aspectos 

de desenvolvimento de pensamento e saberes ancorados em reflexão crítica e 

escuta ativa da comunidade escolar sendo ponto crucial as trocas de experiên-

cias suscitadas pela oportunidade. 

Isso posto, assevera-se que a articulação da extensão com ensino é um 

passo importante para fomentar a indissociabilidade entre os principais eixos 

da universidade, a saber, ensino, pesquisa e extensão. Assim, incentiva-se a prá-

tica extensionista, dado que esta pode se associar à formação crítica e cidadã.

Consideramos que as ações extensionistas sobre a escola e o racismo pos-

suem uma grande relevância da valorização e proposição do diálogo estreito 

entre universidade e sociedade, mais especificamente a universidade e a escola 

que não podem ser ignoradas dada a oportunidade de contribuição social e hu-

manística investida.

Extensão universitária e o percurso de aproxima-
ção com a comunidade

O ponto de partida dessa reflexão nesse texto é possível a partir da ideia 

do projeto Racismo na escola: reflexões a partir da antropologia social de Ro-

berto DaMatta integrado a concepção de que a ação de extensão universitária é 

uma ferramenta factível de contribuição à sociedade.

Pontua-se, por oportuno, que ainda paira uma invisibilidade do tema ra-

cismo ou mesmo um manejo limitado sobre essa questão sensível nas escolas 

mesmo que seja comum a sua prática reiterada na sociedade. Daí a importância 

de se ampliar o debate para que mais facilmente os estudantes identifiquem 
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essa questão como primordial de ser debatida e sobretudo de estar presente 

cotidianamente na vida escolar e na sociedade como um todo, não somente em 

eventos pontuais.

A partir dessa percepção, o projeto se colocou como uma oportunidade de 

estreitar os vínculos entre universidade e a escola por meio das relevantes ações 

extensionistas explorando a temática.

É importante ressaltar que a estruturação do projeto nas teorias raciais 

descortinadas de DaMatta justificam-se pela perspectiva problematizadora 

sobre o tema que apresenta em seu escopo o que o autor chama de «Fábula das 

três raças, ou o problema do racismo à brasileira». A partir dessa demarcação 

teórica é possível empreender reflexões necessárias sobre sistema social 

hierarquizado, desigualdades sociais, triangulação étnica e ideologias raciais.

Neste contexto, a ação de extensão universitária caracteriza-se como um 

processo educativo dinâmico que favorece a junção entre o ensino em sala de 

aula e o aprendizado, conforme proposto no planejamento pedagógico de cur-

so, e no cotidiano social, por meio da vivência do cenário da realidade (SÍVE-

RES, 2013, p.16).

Entendemos que as universidades são espaços cruciais para empreender 

reflexões e ações que envolvam saberes e despertar de consciência crítica dos 

jovens. O nosso desafio atual como educadores, ao formar as novas gerações, 

é problematizar a reprodução ampliada das desigualdades raciais no Brasil que 

coexistem com a suavização crescente das atitudes e dos comportamentos ra-

cistas.

Nesse aspecto, como instrumento potencializador de reflexões a respeito 

das questões sociais e raciais as ações do projeto buscam intermediar a cons-

trução de saberes que envolvem o tema do racismo na escola como meio de 
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propiciar debates acerca das questões relacionadas às diferenças humanas em 

uma perspectiva dialética que considere os processos inclusivos e excludentes 

na sociedade.

No que diz respeito à prática docente é possível inferir que a atividade 

extensionista universitária é uma ferramenta potencialmente significativa na 

contribuição da educação para além dos muros da própria universidade. 

Com efeito, internamente a Universidade Federal do Maranhão por meio 

da RESOLUÇÃO Nº 2.503-CONSEPE, 1º de abril de 2022 contempla em seu 

primeiro artigo a previsão da extensão que estabelece: “Regulamentar a inser-

ção das atividades de Extensão nos currículos dos cursos de graduação, nas 

modalidades presencial e a distância, no âmbito da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA)”. 

Reitera-se que as atividades de extensão de que trata a referida Resolução 

são obrigatórias nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e corres-

pondem a, no mínimo, 10% (dez por cento) da carga horária total do curso. 

Sobre a articulação da universidade e da sociedade, o Art. 10 da RESOLUÇÃO 

Nº 2.503-CONSEPE, 1º de abril de 2022 estabelece:

Art. 10- Para a UFMA, as ações de extensão que serão inseridas nos cur-
rículos dos cursos de graduação deverão reforçar a interação dos discentes 
e docentes com a sociedade, visando a produzir impactos positivos nos 
aspectos sociais, econômicos, culturais, científicos, artísticos, ambientais, 
esportivos, educacionais e de saúde, bem como no suporte à geração de 
emprego e renda, de consultoria técnica, assistência social e de saúde, de 
empreendedorismo e inovação, e projetos que estejam vinculados a políti-
cas públicas e às demandas coletivas da sociedade maranhense.

Assim, os princípios norteadores do projeto Racismo na escola: reflexões 

a partir da antropologia social de Roberto DaMatta encontram-se assentados 

e justificados pela normativa interna da UFMA que visa a expansão dos sabe-
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res potencialmente transformadores da realidade social ao qual está inserida 

enquanto instituição. 

Registre-se, oportunamente, que as ações de extensão universitária pre-

vistas na RESOLUÇÃO Nº 2.503-CONSEPE, 1º de abril de 2022 segundo sua 

caracterização nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PCCs), inserem-se nas 

seguintes modalidades elencadas no Art.6. Senão vejamos:

Art.6- I - PROGRAMA: conjunto articulado de, no mínimo, 02 (dois) pro-
jetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, oficinas e prestação de 
serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e 
ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orien-
tação para um objetivo comum, a ser executado a médio e longo prazo; II 
- PROJETO: ação processual e contínua de caráter educativo, social, cul-
tural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determina-
do. O projeto pode ser: vinculado a um programa (forma preferencial - o 
projeto faz parte de uma nucleação de ações); não vinculado ao programa 
(projeto isolado); III - CURSO/OFICINAS: ação pedagógica, de caráter 
teórico e/ou prático, presencial ou a distância, planejada e organizada de 
modo sistemático, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e critérios de 
avaliação definidos. O minicurso terá carga horária mínima de 4 (quatro) e 
máxima de 8 (oito) horas; IV - EVENTO: Ação que implica a apresentação 
e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento 
ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvol-
vido, conservado ou reconhecido pela Universidade; o evento pode ou não 
integrar programas ou projetos de extensão; e V - PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO: deve ser entendida como a realização de trabalho oferecido pela 
Instituição de Educação Superior (IES) ou contratado por terceiros (comu-
nidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de serviços se caracteri-
za por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na 
posse de um bem.

Assim, voltando-nos a atenção ao projeto em desenvolvimento conside-

ramos que as ações extensionistas sobre a escola e o racismo possuem uma 

grande relevância da valorização e proposição do diálogo estreito entre uni-

versidade e sociedade, mais especificamente a universidade e a escola que não 

podem ser ignoradas dada a oportunidade de contribuição social e humanística 

investida. Isso posto, passaremos agora ao olhar mais específico sobre o proje-

to, mote principal desse texto.
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Contribuições antropológicas para a extensão    
universitária

Como ponto de partida da presente reflexão sobre os alcances e possibili-

dades do projeto Racismo na escola: reflexões a partir da antropologia social 

de Roberto DaMatta destaca-se que sua estruturação parte de dois caminhos 

importantes que são norteadores das conexões de integração entre universidade 

e comunidade. O primeiro diz respeito ao eixo interdisciplinar que envolve an-

tropologia, cultura e extensão universitária e, o segundo que demarca o desen-

volvimento do pensamento crítico característico das Ciências Humanas.

Com efeito, compreende-se que as práticas extensionistas universitárias 

têm o potencial de estimular uma compreensão crítica da realidade e das rela-

ções históricas e, a partir da disseminação do conhecimento pode-se alcançar 

alternativas e novas possibilidades de leituras de mundo que alcancem jovens 

em processo de construção cidadã amparada num viés humanizador necessá-

rios à sociedade. Corroborando essa possibilidade afirma Vasconcelos:

[...] a extensão é um espaço privilegiado para a emergência e a consolida-
ção de propostas pedagógicas inovadoras nas Universidades. Por ser uma 
atividade acadêmica menos regulamentada, que aglutina estudantes e pro-
fessores mais inquietos e propositivos, ela funciona como um laboratório 
de práticas pedagógicas inovadoras, onde propostas ainda pouco estrutura-
das vão se aperfeiçoando (VASCONCELOS, 2011, p. 23).

É necessário destacar o histórico de naturalização do racismo, bem como, 

a desigualdade étnico-racial latente no Brasil. Nesse aspecto, o país é um exem-

plo negativo no qual o racismo tem estruturado as relações sociais desde a 

colonização, causando consequências devastadoras como o apagamento das 

identidades e exclusão socioeconômica.  Segundo Silva (2007), apesar da abo-

lição da escravatura, nunca houve superação efetiva do processo de supressão 
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de negras e negros que foram relegados a uma sociedade discriminatória sem 

que tivessem menor suporte para se estabelecerem.

Espera-se como persecução de alcance de resultados por meio das ações 

do projeto em desenvolvimento na Escola Dom Ungarelli.  que o trabalho co-

letivo e a parceria entre a universidade e a instituição escolar seja capaz de 

despertar em todos os sujeitos sociais construtores do processo crítico, o passo 

para a luta coletiva por uma educação antirracista que é fundamental e só será 

efetivada se, no lugar de silenciamentos, omissões, opressões e dores, possa-

mos promover ações pedagógicas reflexivas e inclusivas tão necessárias ao am-

biente plural escolar. 

A partir dessas ideias é importante destacar os principais pontos de ações 

e objetivos que estruturam o projeto, a saber: estimulações de práticas de escuta 

ativa dos sujeitos envolvidos; valorização da cultura afrobrasileira no ambien-

te escolar; estimulação e incentivos de leitura e estudo dirigido sobre o tema; 

desenvolvimento de ciclos de rodas de conversas sobre o racismo; construção 

reflexiva e interativa com os alunos da escola a partir dos seus relatos de ex-

periência; sessões de filmes temáticos com debate e produção textual além de 

outras ações-produções na escola.

Desta forma, a proposta do Projeto, vem estruturando um caminho, junto à 

comunidade escolar, ancorada na contribuição efetiva da Universidade Federal 

do Maranhão - CCHNST, para a constituição de uma sociedade comprometida 

com as lutas de combate ao racismo e todas as demais formas de intolerância.

Assim, por meio das vivências de uma prática pedagógica interdiscipli-

nar, com a contribuição da ciência antropológica e seus fundamentais debates 

sobre raça, racismo e identidade racial visamos promover uma reflexão coletiva 

sobre os diversos aspectos que convergem para uma Educação das Relações 
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Étnico-raciais e discutir a presença do racismo institucional pensando juntos 

caminhos para seu enfrentamento e superação. Mais detalhadamente o projeto 

ancora-se em dez pontos de ações principais, quais sejam, Rodas de Conver-

sas em vista de qualificar o debate, subsidiado por um referencial teórico que 

trata do racismo, a inserção da população negra na sociedade e estratégias para 

o combate ao racismo institucional; Formulação de oficinas a serem desenvol-

vidas na escola, junto a alunos e professores; Estudos Dirigidos com a temática 

racial, exploração e apresentação de alguns dos dispositivos legais que regu-

lamentam o tema; Criação de um quadro de imagens e simbolismos da cultura 

afrobrasileira; Realização de palestras com a temática racial; Sessão Cinema na 

Escola: abordagem da discussão sobre questões raciais em filmes com posterior 

debate de ideias com os alunos; Ações pedagógicas em referência ao Dia da 

Consciência Negra; Desenvolvimento do registro de um Memorial com desta-

ques de personagens históricos da cultura afro-brasileira;  Produção Textual e 

Estimulação da leitura em grupo sobre questões raciais na escola.

Reitera-se que todas essas ações se somam a necessidade de articulação 

de conexão entre universidade e sociedade. Nesse sentido, retomando a con-

textualização histórica recente tem-se que no dia 11 de agosto de 2022, quando 

este artigo está sendo finalizado e revisado, aconteceram diversas manifesta-

ções da sociedade civil, instituições sociais e universidades brasileiras que ao 

lerem a Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa da Democracia muito foi 

dito e reivindicado sobre o combate ao racismo no país. 

Com efeito, a presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto da Facul-

dade de Direito da USP pronunciou um discurso ressaltando que a defesa da 

democracia no Brasil passa pela superação do racismo e pela promoção da 

igualdade racial. Bradou a referida discente:
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“Hoje surge como tarefa democrática a união de diversos setores da so-
ciedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração 
inteira de lutadores deu a vida para conquistar. É por esta razão que nos 
congregamos hoje. [...] Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte 
dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos: uma nova intelectuali-
dade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas1.”

No mesmo sentido, a presidente da União Nacional dos Estudantes – 

UNE Bruna Brelaz proferiu um discurso firme que entre outras pautas cruciais 

defende a luta contra o racismo. Senão vejamos:

“Não aceitamos as sanhas de uma tentativa de golpismo que flerta com o 
esgoto mais sombrio da nossa história. Para esses, nós dizemos: “ditadura 
nunca mais”! O coração de estudante sonha em celebrar a democracia que 
constrói um Brasil de esperança, paz e soberania. Livre do machismo, do 
racismo, da fome e do desemprego. E que enxergue a educação como chave 
para o seu desenvolvimento2”.

Importa pontuar que as referências a estas falas agregam a presente refle-

xão porque, em seu conjunto, traduzem não apenas nestas mais no ato em si a 

presença da discussão e visibilidade do tem racismo presente em inúmeras ins-

tituições sociais que conclamam o seu enfrentamento. Assim, percebe-se que 

as universidades também devem ser espaços que discutam e promovam ações 

e conhecimentos sobre a temática sempre em articulação com a comunidade, 

sobretudo com os jovens. 

Ressalta-se que o racismo é uma expressão ampla que abrange, além do 

preconceito, hostilidade, discriminação, segregação e outras ações negativas 

manifestadas em relação a um grupo racial/étnico. A esse respeito, esclarece 

Munanga:

[...] a sociedade atribuía uma escala de valores entre as raças, onde os indi-
víduos da raça “branca” foram decretados coletivamente superiores aos da 
raça “negra” e “amarela” e, estabelecia relações entre o caráter biológico 

1 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-tre-
chos-dos-discursos-usp.ghtml (Acesso 11/08/2022). 
2 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-tre-
chos-dos-discursos-usp.ghtml (Acesso 11/08/2022).

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-trechos-dos-discursos-usp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-trechos-dos-discursos-usp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-trechos-dos-discursos-usp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/08/11/ato-pela-democracia-trechos-dos-discursos-usp.ghtml
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(da raça negra) e as qualidades morais, psicológicas, intelectuais e culturais 
que desemboca na hierarquização das chamadas raças em superiores e in-
feriores, nascendo daí o racismo ligado ao conceito de raça (MUNANGA, 
2005, p. 5).

Com efeito, a partir da apropriação de alguns desses conceitos e em vista 

do que foi mencionado, observa-se que estes estão interligados. As práticas 

segregadoras também se encontram interligadas e, é extremamente importante 

que os jovens dentro de um ambiente escolar plural possam se apropriar do 

conhecimento e se valer das informações, saberes e pontos críticos para lapidar 

seu processo formativo e romper com estigmatizações e exclusões. Ainda em 

consonância com Silvio de Almeida:

O racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume  a  
um fenômeno restrito às práticas institucionais; é, sobretudo, um processo 
histórico e político em que as condições de subalternidade ou de privilégio 
de sujeitos racializados é  estruturalmente reproduzida. (ALMEIDA, 2018, 
p.27).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana (BRASIL, 2004), “as formas de discriminação de qualquer nature-

za não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e 

discriminações correntes na sociedade perpassam por ali”. E, justamente por 

passarem nesses espaços e encontrarem muitas vezes silenciamentos a escola 

não consegue ultrapassar esses problemas e oferecer caminhos mais inclusivos. 

Por fim, destaca-se que o projeto de extensão poderá contribuir na am-

pliação do conhecimento dos jovens acerca do assunto discutido, sendo possí-

vel a construção de uma pedagogia inclusiva, emancipadora e que seja capaz de 

combater todas as formas de discriminação.
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Considerações finais

No sentido de pensar a base do projeto extensionista refletido nesse texto 

entende-se a importância da antropologia nas escolas a partir das experiências 

de cientistas sociais bem como dos debates interdisciplinares que eles podem 

suscitar ao abordar questões que se voltem para o desenvolvimento de uma 

educação positiva das relações étnico-raciais no ambiente escolar.

No mesmo caminho, a adoção da articulação entre ensino, pesquisa e ex-

tensão, tríade de grande relevância na vida acadêmica, ganha um sentido plural 

ao possibilitar ações para além dos muros acadêmicos. Assim, a possibilidade 

de desenvolver o trabalho alcançando a comunidade e a escola são percursos 

importantes indissociáveis da vivência prática docente. 

 Neste artigo, tratamos de apresentar os passos de construção do Projeto 

de Extensão intitulado Racismo na escola: reflexões a partir da antropologia 

social de Roberto DaMatta marcado pelo viés humanístico e de valorização 

de uma educação que amplie e agregue conhecimento e socialização de ideias 

sobre a temática racial nas escolas 

Entendemos, por fim, que essa ideia transformada em ação requer um 

processo de luta autoconsciente em favor da população oprimida, no caso da 

escola, meninas/os negras/os. E, isso não é tarefa isolada de um segmento ou 

de outro, mas de toda a sociedade e, de todos nós.
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Introduction

Fifteen years of Brazilian research in the fields of Entrepreneurship, In-

novation and Sustainability

This theoretical manuscript is the outcome of a state of maturity that the 

research group has reached from the last 15 years of Brazilian studies, where 

an important number of master’s dissertations and doctoral theses were com-

pleted during the period of activities of the Multidisciplinary Group in Innova-

tion and Competitiveness (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
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e Tecnológico, 2018). In that period, the research group offered a more concise 

and comprehensive look at the Entrepreneurship, Sustainability and Innovation 

realities in Brazil. The Multidisciplinary Group in Innovation and Competitive-

ness realized various academic research and teaching activities that contributed 

to a better understanding of these themes in the Brazilian organisations and the 

interaction that they do have empirically, among each other, to scientifically 

explain a theoretical trilogy not yet well understood. The research was carried 

out in 11 sectors of the Brazilian economy (Dorion et al., 2018) (Figure 1).

Figure 1: Distribution of the Multidisciplinary Research Group on Innovation 
and Competitiveness in the Brazilian economy

The studies were mainly directed to the sectors of education, energy, food, 

furniture, health, metal-mechanics, services, technology, textile, and the sec-

tors of transport, and SMEs. The research had either a qualitative-exploratory 

character or a quantitative footprint, generating more than 60 articles and book 

chapters in indexed journals and publishers. The objectives of the research fo-

cused on the identification, the description, and the analysis of Entrepreneur-

ship, Innovation and Sustainability, mostly referring to Elkington’s work.
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The group’s research activities evolved in three specific generations. The 

initial moment concentrated on the themes of Entrepreneurship and Innovation. 

The concepts related to Entrepreneurship were studied jointly with the concept 

of Innovation, as proposed by Schumpeter (1961), in the following perspec-

tives: profiles, processes and systems, as reactive or proactive Entrepreneurship 

and Innovation realities. In the subsequent period, which started in 2011, the re-

search path took a differentiated strand. It studied the concept of Innovation as 

a proactive entrepreneurial dimension. The Multidisciplinary Research Group 

on Innovation and Competitiveness went on to research process Innovation, by 

integrating key aspects like process models, causes and stages, and indicators. 

It also initiated studies on Innovation as a system.

In the last generation, research data showed a presence of Innovation in 

the organisations on a restricted scale in some areas of the Brazilian economy, 

but still without demonstrating an effect from Sustainability. This absence of 

Innovation diffusion in the Brazilian organisations, joint with an omnipresent 

entrepreneurial activity has led to questioning the fundamental nature of the 

concepts of Entrepreneurship and Sustainability as the structuring and impact-

ing factors for the generation of Innovation (Dorion et al., 2018).

The Multidisciplinary Research Group on Innovation and Competitive-

ness methods scope

The group’s studies were both based on qualitative and quantitative re-

search paradigms. The qualitative studies were classified as exploratory and 

descriptive. Their main purposes were to expand, elucidate and transform 

concepts and ideas that provide more common and accurate understandings 

of the given facts. The qualitative techniques included bibliographic research, 

interviews with individuals about practical experience around a problem, and 

the analysis of situations that reinforce the understanding of these studies. The 
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quantitative techniques intended to analyse the relationship between the facts 

and trends of certain realities and, to study their correlations through measuring 

and experimentation (Strauss and Corbin, 1998). These studies were carried out 

from the group’s interest to investigate the various peculiarities related to the 

occurrence of the phenomena of Entrepreneurship, Sustainability, and Innova-

tion in the Brazilian organisations.

The qualitative studies included case studies, ethnographic studies, his-

toric studies and field research, and grounded theory research that were led 

through in-depth individual interviews, observation, in specific or combined 

patterns, to elucidate and transform concepts and ideas to provide convergent 

views on given facts (Atkinson et al., 2000). Content and document analyses 

were implemented to describe both the context and the content of the inter-

viewees’ discourses through systematic and objective procedures and, to rigor-

ously expose and characterize the supplementary data that enable knowledge 

inference (Denzin and Lincoln, 2008). Thus, the analyzes sought to elucidate 

the dynamics present in Entrepreneurship and Sustainability that support the 

development of Innovation in Brazilian organisations. 

The quantitative studies, which mainly have experimental and descriptive 

characters, operationalized its data collection using structured questionnaires 

from surveys that made it possible to measure various causal relationships (Hair 

et al., 2014) between the constructs of Entrepreneurship, Sustainability and 

Innovation. It provides the revelation of peculiar characteristics of such con-

ceptions in relation to the verified facts coming from Brazilian Organisations. 

Multivariate Data Analysis Techniques were used to evaluate the relationships 

between the studied variables and factors. Structural Equation Modeling (SEM) 

techniques were applied to measure the structural relationship between both the 
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observable and latent variables (Hair et al., 2014; de Guimarães et al., 2016). 

Also, Confirmatory Factor Analysis and Multiple Linear Regression techniques 

were operationalized by using the AMOS software coupled to SPSS (Severo et 

al., 2018). The application of these data analysis techniques facilitated the in-

vestigation and understanding of the dynamics existing between the theoretical 

research concepts of Entrepreneurship, Sustainability and Innovation, and the 

actors involved in the decision-making and performance process of the Brazil-

ian organisations (Severo et al., 2018).  

The modelized outcome of the research drew a conceptual framework that 

brought together the concepts of Entrepreneurship, Sustainability, and Innova-

tion (Figure 2). The conceptual figure introduces the conceptual dimensions 

and the possible cause-and-effect links that may occur from one dimension to 

the other, to allow the measurements and analyses that could contextualize and 

justify its economic, environmental, and social relevance in an integrated con-

text (Dorion et al., 2018).

Figure 2 – Multidisciplinary Research Group on Innovation and Competitive-
ness’ conceptual framework (GMIC)
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By 2019, the research group started to mainly focus on the areas of Public 

Administration and Management of the Public Organisations. The Multidisci-

plinary Group on Innovation and Sustainability in Public Management (Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2021) initially 

included researchers from the former Multidisciplinary Research Group on In-

novation and Competitiveness, but immediately included colleagues that were 

working on studies related to the themes of Entrepreneurship, Sustainability 

and Innovation. The objective was to put in principle the problems inherent to 

the public managers’ characteristics, their problem-solving processes and their 

designed organizational systems elaborated by them to achieve Sustainability 

and to implement Innovation. In this sense, the GMIC’s conceptual framework 

was maintained to carry out the research, considering the private and public 

sectors as complementary and converging study objects.

The COVID-19 pandemic

The “Potentialities for a Sustainable Future” research initiatives coincid-

ed with the COVID-19 pandemic destructive effects on our societies, which 

created an opportunity to identify and to suggest more accurate research paths 

towards Sustainability. Such event of force majeure, that initiated at the end 

of 2019 has had an unprecedented impact on all aspects of everybody’s life 

(Dutta, 2020; A Gazeta, 2021). COVID-19, a deadly disease to some and pro-

foundly serious to others, combined with the transformation in our lives and 

consumption habits, impacted in the well-being of all the planet’s population 

and organisation societies. Until now, the COVID-19 pandemic has had detri-

mental effects on all structured and structuring aspects in all societies and has 

reached a planetary scale, with differentiated and varied destruction forces, still 

with few solutions to predict a substantial decrease and the elimination of the 
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disease with certainty (Christensen and Senthilingam, 2020). A great deal of 

environmental awareness, sustainable consumption and people’s social actions 

were affected thru the COVID-19 pandemic, as most localities experienced pe-

riods of quarantine, social isolation and acute health crisis, having no practical 

solutions for their communities (Severo et al., 2021).

The measures implemented in the first months of this pandemic came 

from China and were mostly unknown from the public, out of China. Although 

today, there is a consensus in the academy that it is a medical and social mat-

ter. It initially focused on reorganizing hospitals’ capacity to treat the affected 

people, on using masks in public, in giving orientations on the need to keep 

distance between people, and on the need for the populations to change their 

social habits. Nevertheless, with the worsening of the health of the populations, 

the issue of health treatment, in terms of hospital capacity has taken the lead as 

a key indicator to take restrictive decisions, to lower the possibilities of virus 

transmission (National Post, 2020). More than two years have passed since the 

pandemic began and governments are still acting based on these guidelines, but 

through a traditional public management perspective. The disruptive effects of 

the pandemic have given neither time nor clarity for the researchers to propose 

sustainable clues (Rutter et al., 2020).

A widespread popular ignorance, the lack of concise knowledge about 

the evolution of the pandemic and its devastating impacts on the organisations 

have caused irreparable damage around the planet (Seidel, 2020). The reactive 

perspective that runs through governments and its organisations still does truly 

little to solve the problem, and merely contains social disorder in the popula-

tions. The concern and the understanding of this situation, albeit not clearly 

gauged by the public authorities, is even worse with the private sector who, 



156

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

without almost any decision-making power, end up increasing the negative ef-

fects of such an event. The complexity of the situation and the lack of knowl-

edge provoked decision-makings without focus and with little impact, which 

will require months to be understood with clarity and circumspection (Seidel, 

2020; Randall, 2021).

In Brazil, the level of socioeconomic and environmental damage is not 

yet clearly known. The media publishes about hospital capacity and vaccina-

tion, unemployment data and the daily infection and death rates, but nothing 

more (Microsoft Bing, 2022). Furthermore, the situation in the country is im-

proving today and there are still no government or leaders who have developed 

a sustainable strategy to deal effectively with this type of aggression, being 

caught within the few options that the traditional management perspectives of-

fer. To date, no scheme has been presented to re-establish a level of confidence 

for the resumption of the Brazilian economy. Such inability of the Brazilian 

public management is forcing the private sector to evolve in a survival mode. 

As of today, in the social science academic community, there is still few 

discussion about organizational growth, productivity, short-term profit in the 

areas of service and trade; but there is talk on fatalities, distancing, facial pro-

tection, curfew, restrictions, possible recovery, government support and bud-

gets, dismissal, cut wages, bankruptcies, reflecting a crisis situation that does 

not seem to be expected to end and encouraging people to react, in different 

ways, undermining the initial efforts already made (National Post, 2020; Hen-

ney, 2021; Microsoft Bing, 2022).

The “Potentialities for a Sustainable Future” initiative proposes a tech-

nical and academic contribution based on scientific and empirical experiences, 

with the objective to propose a differentiated path of research based on the in-
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tegration of various concepts from different fields of investigation. It argues on 

the importance of delimitating innovative patterns of study that will allow to 

establish integrated, practical, realistic, and accessible practices and actions for 

the future of our communities.

Discussion

Towards a Balanced Sustainability: Potentialities for a Sustainable Future

The Towards a Balanced Sustainability: Potentialities for a Sustainable 

Future chapter is a challenging type of research project that will enable the 

integration of key concepts through other perspectives, by respecting the basic 

elements of Sustainability and its ontological and epistemological outcomes. It 

does include multidisciplinary aspects (social, environmental and economic) 

but also aggregates value-based and cultural elements. To our knowledge, the 

project is conducted for researching, designing, and implementing post-pan-

demic organizational decision-making and innovative public policy develop-

ment in both specific and broader contexts. Undeniably, understanding Sus-

tainability is progressively becoming a key step for any product, policy, and 

organizational performance. Concepts such as Triple Bottom Line Balance or 

Balanced Sustainability was introduced to offer adequate perspectives to im-

pact on Sustainability Assessment and towards looking into the Future through 

alternative method and strategies (Hacking and Guthrie, 2008; Glavas, 2015; 

McWilliams, et al., 2016). 

The initial definitions of Balanced Sustainability are limited to organiza-

tional performance and show a lack of broaden understanding of the concept 

itself. Experienced professionals know that a balance sheet is not a guide to 

value, and that historical profits and loss account are not a path to sustainable 
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earnings (Clarke, 2001; Sala, et al., 2013). But what can help decision-mak-

ers to lead to any decisions they should make, or not, to contribute for a more 

sustainable society (Devuyst, 2001; Sala et al, 2013; Mzembe et al., 2021)? 

Thus, a rising concern has been exposed by the scientific community on the 

proper understanding of the concept of Sustainability, its use, and its measured 

implications (AlJaberi, 2017; Gerdt et al., 2019). In fact, every scientist must 

remember to be able to discriminate in a robust and consistent manner, whether 

actual societies meet the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs (WCDE, 1987). Such apprehen-

sions are often associated to the capability of addressing social, environmental, 

and economic issues, their relative importance in a specific region and their in-

teractions with efficient and effective measures (Bohringer and Jochem, 2007; 

Roca and Searcy (2012); Kraus et al.,2020).

One of the chapter objectives aims at proposing how to move from a re-

active to a proactive pattern in decision-making on Sustainability, by rethinking 

the Triple Bottom Line concept (Elkington, 1994), through a more organic lec-

ture of it. Furthermore, it presupposes a different pattern to investigate the Fu-

ture, by extending our traditional methods with fundamentally differences both 

at the ontological, methodological, and epistemological levels. A Sustainable 

Future requires integrating Sustainability principles in a Triple Bottom Line 

perspective, through a more integral viewpoint, by merging multidisciplinary 

and transdisciplinary approaches for a broader lecture.

The Potentialities for a Sustainable Future initiative is also an opportuni-

ty to review and re-think the Triple Bottom Line concept, putting in perspective 

different lines of thought and research on the Future. The COVID-19 pandemic 

is the right moment to do a re-set on some concepts and paradigms, and to in-



158 159

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

vestigate new scientific contributions that Sustainability, through its ontolog-

ical and epistemological understandings, may offer in terms of advances for 

scientists and managers.

The concepts of Sustainability, Sustainable Development and Sustain-

ability Science 

The terms Sustainability and Sustainable Development are eventually 

used as theoretical expressions directed to policies or current trends that are 

distant from the real purpose of Sustainability (Leal Filho, 2000). The number 

of studies involving these concepts has increased in the last decades (Jabareen, 

2008); Montiel and Delgado-Ceballos, 2014; Buzzao and Rizzi, 2021), main-

ly in social sciences (Dyllick and Muff, 2016; Mensah, 2019). Already in the 

1990s, the concept of Sustainable Development had emerged, and a wide range 

of private and non-private organisations had embraced it as a new development 

paradigm (Lélé, 1991; Leal Filho, 2000). However, due to the various research 

disciplines, there is still no convergence on the conceptual definitions of both 

terms (Glavič and Lukman, 2007; Johnston et al., 2007; Ehnert et al., 2014; 

Bryan-Kjaer, 2017). A review of the literature around the concept of Sustain-

able Development shows a low level of consistency in its interpretation (Lélé, 

1991; Mebratu, 1998; Leal Filho, 2000), and an ontological polarity in terms of 

indexed scientific production between both the concepts of Sustainability and 

Sustainable Development (Ruggerio, 2021).

Sustainability is a concept that focuses on the coexistence of the human 

civilization with our planet’s biosphere. It is defined as a constant quest for a 

homeostasis-balanced environment (Kuhlman and Farrington, 2010; Hametner, 

2022). The comprehensive nature of the concept of Sustainable Development 

may contribute to its political correctness, but its current formulation contains 
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significant weaknesses (Lélé, 1991; Sala et al., 2013). In fact, the concept of 

Sustainability can be defined as a society’s goal of reaching for a constant equi-

librium with its ecosystem, while the term Sustainable Development may refer 

to universal processes that lead towards a sustainable condition in a specific 

moment (Shaker, 2015; Smith et al., 2022). But such ontological inadequacies 

and contradictions need to be reviewed and rethought, considering its funda-

mental impact of its political character, since it should be given up in favor 

of intellectual clarity and rigor (Lélé, 1991; Mebratu, 1998; Leal Filho, 2000; 

Coenen and Truffer, 2012). Such polarity over the understanding of the concept 

of Sustainable Development, its complexity and multidimensional facets have 

enhanced the scientific community to find new paradigms and models.

The field of Sustainability Science and its conceptualisation are based 

on four key concepts (Kates et al., 2001; Komiyama and Takeuchi, 2006). It 

proposes a transformation path agenda for researchers to identify sustainabil-

ity issues with more clarity, and to connect with other research communities 

to work on practical solutions to solve actual problems (Mebratu, 1998; Sala, 

2015, Morin, 2020) such as the COVID-19 pandemic. It constitutes a system 

analysis research pattern aimed at understanding the human-environment dual-

ity through analytical-descriptive tools (Komiyama and Takeuchi, 2006). Also, 

Sustainability Science proposals embody the possibility of surpassing the carte-

sian methods of the conventional sciences by implying a more comprehensive 

problem-solving approach. It is based on a holistic design that can map both 

short and long-term economic, environmental, and social phenomena (Osorio 

et al., 2009). Finally, it constitutes a solution-based discipline that deals with a 

complex nature-humankind dynamic, offering a potential synergy between the 

scientific and social reference paradigms, which are mutually interconnected, 

through time and space (Sala et al., 2013; Morin, 2020).
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The concepts of Sustainability Science and Triple Bottom Line

Sustainability Science is epistemologically based on use-inspired research 

patterns (Funtowicz and Ravetz, 1993). What comes out of such theory lead to 

transdisciplinary, participatory, interactive and community-oriented research 

practices (Castellani and Sala, 2009). It contributes to a clearer understanding 

of the concept of Sustainability and re-enforce the researchers’ performance to 

produce knowledge and solutions through transdisciplinary schemes. From a 

semantic perspective, Sustainability Science has the objective to currently meet 

a population needs without harming any future generations’ abilities to achieve 

the same goal (WCDE, 1987). Is the concept of Sustainability Science designed 

to understand such reality and to develop a broaden understanding for future 

societies? Are there any key existing theories that could be reshaped to offer a 

research roadmap of Potentialities for a Sustainable Future? 

In 1995, Elkington developed a “3P formulation” (People, Planet and 

Profits), which was later adopted by Shell, the largest oil company in the world, 

in its first executive report on values. The Anglo/Dutch group outlined a de-

scription of how people, companies and businesses, which made up the Royal 

Dutch/Shell Group, managed to live with their financial, social, and environ-

mental responsibilities. At the same time, the term Triple Bottom Line was 

coined by the author, who was searching for a new form of expression on his 

view of the expansion of the environmental agenda. To this end, it was based 

on the results of research carried out by international experts in Social Respon-

sibility and Sustainable Development. Thus, the Triple Bottom Line concept 

was envisioned as a Sustainability model to examine the social, environmental, 

and economic impacts on the organisations. Originally conceived as a kind of 

genetic code, it focuses on revolutionary modifications, disruption, asymmetric 

growth, and scalable market solutions (Elkington, 2018).
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Sustainable business is the paradigm that Elkington identified. It pro-

duces a general picture of the agenda that the sustainable organisations should 

consider. The Triple Bottom Line model is interrelated, interdependent and is 

partly in conflict. It focuses not only on the generated economic prosperity of 

the organisations, but on social values (Elkington, 1997). The author postulates 

that Triple Bottom Line requires corporate business to revolutionize thinking 

and action from seven dimensions. It requires to think and reconsider values, 

time-perspective, corporate governance, transparency, partnerships, markets, 

and new technologies (Elkington, 2004).

In fact, in his pioneering theoretical understanding, the author was able 

to predict that governance would become an area of increasing pressure for 

the corporations (Elkington, 2006). Elkington developed a comprehensive un-

derstanding of the key component of the society of the organisations (Schum-

peter,1961; Elkington,1994), as a whole. The Triple Bottom Line proposal 

introduces the concepts of Sustainability, which refers to the ability to exist 

constantly, through economic and socio-ecological processes, and character-

ized by the search of a common ideal (Elkington, 1997; Dorion et al., 2018; 

Correia, 2019).

The Triple Bottom Line concept has established a path for the implemen-

tation of the Sustainable Science field, where the idea of merging knowledge 

with actions for sustainability has been exposed for the last 30 years (Kates et 

al., 2001; Komiyama and Takeuchi, 2006; Dyck et al. (2019), but still pres-

ents some deficiencies. For such reason, the scientists in Sustainability are con-

fronted with the dilemma to circumscribe a reasonable but clear mission for 

Sustainability Science, considering that research and education could still be 

considered as limited contributions to solving sustainability problems. 
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Kates et al. (2001) introduces core questions related to Sustainability Sci-

ence, from which one of them has a specific link with our research in social 

sciences, especially for the post-COVID-19 realities, quote:

“How can today’s relatively independent of research planning, monitor-

ing, assessment, and decision support be better integrated into systems for ad-

aptative management and societal learning?”

One major challenge to Sustainability Science is to define and design 

the shifting process from a phenomena identification and analysis to a prob-

lem-solving pattern. Sustainability Science is still considered as a solution-ori-

ented and practical emerging discipline, with environmental, social, and eco-

nomic focuses. It faces, by its proper nature of development, challenges related 

to Sustainability Assessment issues and related methods, including ontological, 

epistemological, and methodological questions. May science contribute more 

effectively to Sustainability, by capitalising and integrating different knowl-

edge towards the definition of new solutions (Singh, 2009; Sala et al., 2013; 

Sala et al., 2015)? 

In support to this question, it has been recognized that a transdisciplinary 

view of these fields of research, coped with integrated ontological, epistemo-

logical, and methodological perspectives of research, would allow an opening 

into the field and its “practical impacts” (Blackstock et al., 2007; Talwar et al., 

2011). 

The concepts of Transdisciplinarity and Triple Bottom Line

One key notion here is that society is specific to its capacity to generate 

wealth and act to eliminate most types of societal problems, which would gen-

erate, or not, inter-related environmental, economic, and social initiatives and 
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inertia (Elkington, 1997). In such perspective, the economic sphere focuses on 

the development of economic knowledge as a key societal element, aimed at 

solving societal problems (Horlick-Jones and Sime, 2004; Vallence et al., 2011). 

The environmental sphere, the search for Sustainability involves key complex 

contexts and interactions between natural and social systems (Funtowicz and 

Ravetz, 1993; Peterson, 2016). The social aspect suggests a focus on an interac-

tive understanding of the societal realities, its territorial particularities, and its 

proper endogenous dynamics (Wickson et al., 2006; Ajmal et al. 2017).

The integration of these dimensions allows researchers to re-think their 

research landscape and prioritize research strategies that will serve to be more 

practical and solve problems through a definite pattern of knowledge (Law-

rence and Després, 2004). But, real-world problems, such as the COVID-19 

pandemic, are complex, multidimensional and not limited to a single theoreti-

cal disciplinary framework. Furthermore, it is not confined to the only sum of 

such theoretical constructs, but to transdisciplinary realities (Wickson et al., 

2006).

In this context, the Transdisciplinarity concept is characterised by a func-

tional integration of different epistemologies and methods, with the outcome of 

designing and implementing solutions from a joint production of knowledge, 

including the actors involved with sustainability problems and issues (Lang et 

al., 2012; Pokojska, 2022). A transdisciplinary approach will allow the con-

struction of a framework that includes individual disciplines, in line with the 

specific environmental and cultural situations of a region, which can provide 

quantifiable criteria and indicators related to Sustainability.

The concept of Transdisciplinarity refers to a space and process pattern 

to maintain a constant balanced status (Lang et al., 2012) in the Triple Bottom 
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Line, as the results of transdisciplinary mechanisms (Isil and Hernke, 2017). 

They would be part of an organic system that is in constant movement where 

the Triple Bottom Line concept is the key ingredient. The mechanisms would 

be the outcome of Sustainability Science concepts, in its key transdisciplinary 

nature.

The concepts of Balance and Balanced Sustainability

The concept of Balance, in biomechanics, describes a body’s capacity to 

maintain a line of gravity within its base of support without any swing force 

(Shumway-Cook et al., 1988). Being in Balance requires some coordination 

of input from multiple forces, mainly concerning physical capacities (Gribble, 

2004). In social science, the Balanced Scorecard, is a framework, designed 

to implement and manage strategy (Kaplan and Norton, 1992; Guix and Fon, 

2020), which balances financial measures with performance measures and its 

objectives are related to all organizational parts. It can be considered as an or-

ganizational performance management tool.

Some theories guide researchers on the pertinent way to deal with the 

concept of Balance. The process of structural balance analyzes the formation 

and the dynamics than would lead to an ultimate stable disposition. It is repre-

sented by a binary relation on a finite set of actors, which could be individuals 

or collective entities (Abell and Ludwig, 2009). 

In an epistemological perspective, the systems theory, which is built on 

a multi-disciplinary theoretical foundation, may be postulated as a common 

approach to recognizing a system conduct. It is consistent to believe that prac-

titioners can benefit from the application of systems theory as an efficient tool 

when viewing multidisciplinary approaches and their related problems (Adams, 
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2012). For example, in contemporary sociology, social systems are defined as 

social interaction (Giddens, 1979) and action systems structures (Fararo, 2001).

Elkington (1997) offers the ingredients of a system with certain evidence 

but does not enhance the importance of the processes than do aliment such sys-

tem. Based on the author’s concept of Sustainability, it is possible to introduce 

into future studies both the use of the Balance and Balanced Sustainability the-

ories, through the lens of one key concept: Sustainability Science?

We then postulate that Balanced Sustainability is the outcome of a Trans-

disciplinary Triple Bottom Line, since it requires a constant search for equilib-

rium, between its social, economic, and environmental issues, which constantly 

impact on specific community, to achieve a societal impact from joint decisions 

(Elkington, 2004).

A postulate based on Binary Forces of Change as a patrimony develop-

ment scheme

Most societies do have the same patrimony development schemes. Such 

patrimony is generated by forces of development and control. The concept of 

Binary Forces of Change represents the two main driving forces that are at the 

origin of patrimony development schemes in Balanced Sustainability patterns 

(Dorion, 2022) (Figure 3).  

Figure 3: Binary Forces of Change as a patrimony development scheme
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Such postulate implies a domain that covers large and motley topics that 

are crucial for a societal environment, which is generator of Balanced Sustain-

ability. Furthermore, it requires a need of constant interaction amongst differ-

ent disciplines, such as: Agriculture, Ecological Economics, Energy, Fisheries, 

Forestry (agroforestry, biodiversity, and tropical rain forest), Health, Rural So-

ciology, SMEs, Soil, Tourism, Urban Planning, Water, and Wildlife (Kajikawa 

et al., 2014). They represent the sub-domains of investigation that can be relat-

ed to the Triple Bottom Line concept.  

The first arrow represents the forces of development (Dorion, 2022), 

where the concept of Sustainable Development could find a more concise on-

tological root and sense. It represents the socio-economical and environment 

actions, by valuing their act of developing wealth, and minimizing barriers to 

achieving its results. The second arrow represents the forces of control, where 

all development acts must be limited, to a certain extent, to achieve a better 

standard of quality of living. The concept of Sustainable Control would need 

to be ontologically sketched and epistemologically determined. It encourages 

the establishment of rules and control patterns that delimit the conditions to 

achieve the well-being of the communities.

The concepts of Sustainability Assessment, Uncertainties, and the Future

To maintain a constant efficiency in the search of an equilibrium in Sus-

tainability, the concept of Assessment becomes essential to measure the Future. 

Such perspective opens a path for reflection on the Sustainability Assessment 

strategies and its methods to deal with Uncertainties to attain a certain under-

standing of the Future. 

On one hand, in order to execute a clear Sustainability Assessment (Wiek 

et al., 2012; Sala et al., 2013, Sala et al., 2015), our current research challenges 
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would mainly focus on the necessity 1) to adopt a holistic approach to under-

stand the dynamic schemes of interaction; 2) to implement normative issues 

to expose how the transdisciplinary systems would operate and converge with 

the sets of value-added aims and objectives, and 3) to address viable transition 

strategic and operational pathways to identify sustainability solutions. On the 

other hand, it would be fit to cope with the problems of the Future by dealing 

with Uncertainties. In this sense, the adoption of a normative approach for the 

assessment of scenarios would be essential to achieve reliable and rigorous re-

search and develop practical outcomes (Funtowicz and Ravetz, 1993; Singh et 

al., 2009), but subjective scenarios would need to be considered. The inclusion 

of a subjective pattern in the assessment schemes would allow a broader under-

standing related to studies on the Future.  

Current studies on schemes to prepare and envision the future, in an or-

ganizational context, focus on strategy and planning, and includes Contingency 

theories (Drucker, 1954; Mintzberg et al., 1998). Such theorization deals with 

issues originated and related to the past, to predict the future (Drucker, 1954; 

Drucker, 1977), but shows serious limitations in disruptive situations like the 

COVID-19 pandemic. The pandemic and its consequences have shown us the 

need to make progress in research and develop new research paths to study the 

Future.

A principle that must be applied here is Prospective. The French phi-

losopher Gaston Berger is in fact one of the few intellectuals involved in the 

study of the concept of the Future. His works deal with Prospective as a crucial 

scheme for decision-making in the organisations, which are mainly based on 

data from the past, but which neither contain nor foreshadow the Future (Berg-

er et al., 2010; Berger et al., 2012). The author has put together the essential 

texts of this current line of thought (Berger et al., 2012). In this context, a logic 
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is created between a permanent vision of the Future, current actions, contingen-

cy schemes, and established plans for future actions. Berger’s reflections could 

integrate the basic principles of Sustainability and Prospective that already es-

tablish a direct relationship between the actions prescribed in the organisations 

and the capacity of a society to stimulate a perpetuate its forthcoming vision.

But such achievement will require the acceptance and implementation of 

a framework by all sectors of society, which would mean a concrete interaction 

between scientists and the public. What is proposed by this chapter is not only 

the development of a scientifically sound model that integrates the Sustainabil-

ity elements to future prediction scenarios; it will offer a capacity to evaluate 

the effects of different countermeasures and solutions in support to an effective 

process management, by which such evaluations and forecasts will be diffused 

in our societies, since societal reforms towards Sustainability need to occur.

An Integrating Construct for future studies

This work is only descriptive and explanatory, without any normative 

character. This chapter integrates two aspects of reflection. It is based on tech-

nical and empirical issues of experience as a starting point and intends to es-

tablish the basis for the justification of such work. Also, it exposes the authors’ 

scientific opinions and their subjective reflection, bringing together concepts 

and theories existing in various fields of research like social sciences, philoso-

phy, ecology, education, health, among others, to complete and re-enforce their 

reasoning.

This chapter is designed to develop a structured, but primarily structuring 

thought, focused on both the events of the past, the present and the future. It lies 

on a theoretical thinking based on the intersection of a population reality with 

new perspectives of studies for a relevant decision making, with sustainable 
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solutions, but with rigorous proposal and a prescribed reflection clues includ-

ing measurable solutions. The convergence of three perspectives and fields of 

study were rehearsed to understand such context, and to approach it inclusively 

to interpret the Future.

We postulate that a sustainable reality is composed of societal elements, 

as proposed by the Triple Bottom Line model, in consonance with a transdisci-

plinary conjuncture. Such pattern will focus on a balanced status, fueled to be 

maintained by new investigations that deal with the Future, through Prospec-

tive studies and actions. It will then determine what changes will be brought in 

the dynamics of research to implement combined assessment patterns.

An ontological crusade in defining the concepts of Sustainability Science, 

Transdisciplinary Triple Bottom Line, Balanced Sustainability, Uncertainties, 

Prospective, and Binary Forces of Change is fundamental since it represents 

the explicit and sustained specifications of a share conceptualisation (Gruber, 

1993). To our knowledge, it is defined as a sequence of chosen concepts in view 

of firming an understanding within the domains of research (Kumazawa et al., 

2009). 

Also, an epistemological challenge on Sustainability Science, Transdis-

ciplinary Triple Bottom Line, Balanced Sustainability, Uncertainties, Prospec-

tive, and Binary Forces of Change will be followed to verify and logically con-

firm the explanatory structure of each concept individually, but also together as 

a whole. The objective would be to rigorously achieve accuracy in the use of 

the scientific procedures and to optimize knowledge integration (Lenk, 1988). 

The use of an Integrating Construct for future studies (Figure 4), both in 

the form of a Venn diagram and a tripod with a pyramidal purpose, leads us to 

respond to such assumptions.
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Figure 4: Integrating Construct for future studies

The post-COVID era will have to create a new generation of thinkers 

and researchers in social science, which will have to expose, explore, and in-

duce theory building. The essence of our reflection is to encourage researchers 

to outline distinctive lines of thought and research in the future, as a different 

position than the current one, optimizing results, in partnership with the public, 

seeking balanced mechanisms and conditions, in order to maintain a social, 

economic, and environmental equilibrium. As exposed before, this group’s ac-

ademic investigation experience in the fields of Entrepreneurship, Innovation 

and Sustainability will contribute to bring out key existing theories that could 

be reshaped to offer a roadmap of Potentialities for a Sustainable Future.

Conclusions: Potentialities for a Sustainable Future

The current experience and the outcome of the research group, joint with 

the recent events surrounding the COVID-19 pandemic, have enhanced the 

group to re-think its inquiry philosophy and role, and lines of critical examina-

tion and observation. From that perspective, the conjuncture of various fields of 

research, its theoretical foundations had to be explicitly exposed and rigorously 



172

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

sustained. The concepts of Sustainability, Sustainable Development and Sus-

tainability Science were then exposed, where an ontological “effort” scheme 

was presented to re-enforce the meaning in an innovative analysis pattern.

The conceptualization of Sustainability Science and Triple Bottom Line 

were introduced together because the concept of Sustainability Science is de-

signed to understand and develop conceptions of a societal Future, using Tri-

ple Bottom Line to expose a comprehensive understanding of the key compo-

nents of society. Both concepts refer to the capacity to exist constantly, through 

economic and socio-ecological processes, and to characterize the search for a 

common ideal. The notions of Transdisciplinarity and Triple Bottom Line were 

presented together since they refer to a space and process pattern that need to 

be maintained in a constant integrated status. Such mechanisms should be part 

of an organic system that would be in continuous integration within the system.

The theoretical perspectives of Balance and Balanced Sustainability were 

evidenced to postulate that Balanced Sustainability is the outcome of a Trans-

disciplinary Triple Bottom Line. It shall require a constant search for equilibri-

um, between its social, economic, and environmental problems that invariably 

impact on the communities. Based on the understanding that societal patrimony 

is generated by both forces of development and control, we postulated that a 

Balanced Sustainability is the outcome of a set of Binary Forces of Change, 

since it also implies a domain that covers large and motley topics, which are 

crucial for a societal environment that is generator of Balanced Sustainability.

The concepts of Sustainability Assessment, Uncertainties and Future 

were included to circumscribe the research line of thinking and to postulate 

on the importance to maintain a constant achievement for the assessment of 

the Future. This logic opens a path of reflection on Assessment strategies and 
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methods to deal with Uncertainties and constantly cope with the Future.

Such theoretical endeavour leads this research to the design of an Inte-

grating Construct that will guide the proposed work to respond to all assump-

tions through an ontological crusade, by questioning the concepts and firming 

a clear understanding of the research’s domains. Furthermore, through an epis-

temological challenge, will be verified and confirmed the explanatory structure 

of each concept to guarantee the accuracy of the scientific methods and to opti-

mize its knowledge integration.

Such research will take place through the guidance of the Potentialities 

for a Sustainable Future model, where the actors will join their actions to lead 

solution patterns into a differentiated sphere of societal understanding (Dorion, 

2022) (Figure 5).

Figure 5: Potentialities for a Sustainable Future

In general terms, the Potentialities for a Sustainable Future model pri-

marily involves the will of a society to integrate its decisions, using the right 

perspectives of understanding about a situation, being a result of joint actions, 
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reviewed with the scope of the issues that touch any society. But this specific 

integration of concepts and paradigms will make it possible to achieve such 

goal, if and only if, researchers provide detailed Sustainability research view-

points designed and measured with precision. It is important to point out the 

need to outline and to implement convergent and focused actions between the 

science community and all the societal actors, to permanently seek a state of 

Sustainability Balance, with the use of verified schemes and tools. The creation 

and the diffusion of the schemes will establish the challenge of preparing man-

agers for future disruptive situations, such as the COVID-19 pandemic, which 

will constitute one of the key outcomes of such research.

Finally, it is important to note that such research initiative could include 

joint MSc, PhD and post-Doctorate activities, involving Brazilian universities, 

and possibly others from different countries, based on the level of interest and 

shared goals.
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Introdução

 A audição é de extrema importância para o desenvolvimento e efetivida-

de da comunicação oral, exercendo influência na qualidade de vida do indiví-

duo. Alterações no sistema auditivo podem gerar o afastamento do sujeito do 

seu meio social e familiar, originando ou agravando quadros de isolamento e 

depressão (BOÉCHAT; RUSSO; ALMEIDA, 2003; TEIXEIRA et al., 2008).

No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 

2019, 2,3 milhões de pessoas (1,1%) apresentam algum grau de perda auditi-

va, índice que aumenta proporcionalmente com o aumento da idade, atingindo 
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5,4% da população com idade igual ou superior a 65 anos (PNS, 2022). Já a 

nível mundial, mais de 1,5 bilhão de pessoas possuem algum grau de deficiên-

cia auditiva, o que corresponde a quase 20% da população global (OMS, 2022).

Os efeitos da deficiência auditiva podem ser minimizados com o uso 

de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), o que se tornou mais 

acessível após a implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(PNASA), em 2004, que garante a reabilitação auditiva de crianças, adultos e 

idosos (BRASIL, 2004). No entanto, questões relacionadas à desinformação 

a respeito da PNASA, talvez por falta de organização e divulgação, limitam o 

acesso da população e prejudicam a efetividade das ações propostas por essa 

política (PAIVA et al., 2011). Desta forma, a atenção básica na saúde auditiva 

é um ponto de destaque, pois pode atuar de maneira precoce e mais efetiva na 

orientação às famílias (JOKURA; MELO; BEVILACQUA, 2013).

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são a base da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Estes profissionais foram estabelecidos no serviço 

para as ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde das 

pessoas de forma integral e contínua. Seu papel é aproximar as pessoas, inse-

ridas em sua área adstrita, da Unidade básica de saúde (UBS), ou seja, levar a 

saúde para mais perto da comunidade (PINTO JUNIOR, 2014).

De acordo com Mendes e Vianna (2001), os ACS são os membros da 

equipe em quem os usuários mais confiam. Por isso, as informações por eles 

veiculadas devem ser precisas e de fácil compreensão. Dessa forma, o usuário 

passa a entender de forma mais clara a razão do seu tratamento, o que melhora 

sua adesão, além de aproximá-lo da unidade de saúde, o colocando como pro-

tagonista da própria saúde. 
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Portanto, acredita-se que estes profissionais, mediante embasamento e 

subsídio teórico, possam se tornar aliados na detecção de alterações auditivas 

e no resgate de usuários de AASI que não estão comparecendo às consultas de 

acompanhamento no serviço de saúde auditiva, além de realizarem encaminha-

mentos pertinentes, sempre que necessário.

Assim, é essencial a atualização e capacitação permanentes destes profis-

sionais, que constituem o alicerce de apoio nos serviços de saúde, possibilitan-

do atender efetivamente as necessidades dos diferentes usuários, uma vez que 

são vistos como multiplicadores de conhecimento (SILVA et al., 2007). 

Diversas são as modalidades de ensino disponíveis para o desenvolvi-

mento de ações educativas, entretanto, mediante as restrições impostas pela 

pandemia do COVID-19, a modalidade de ensino remoto se fortaleceu e tem 

se mostrado efetiva, desde que se utilizem ferramentas adequadas e interativas. 

Acredita-se que a capacitação neste formato possibilita maior alcance e adesão 

às propostas de educação continuada, visto que viabiliza a participação de um 

maior número de profissionais, quando comparada com a modalidade presen-

cial.

Tendo em vista todo o exposto e sabendo que a extensão universitária 

viabiliza a promoção do diálogo entre a universidade e outros setores da socie-

dade, aqui representado pelos ACS, aproximando-os e possibilitando a produ-

ção de conhecimentos de forma colaborativa, estruturou-se um projeto de ex-

tensão com intuito de capacitar estes profissionais sobre temáticas relacionadas 

à audição e ao Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA). 

As necessidades e pressupostos expostos acima, somados à carência de 

projetos que objetivem desenvolver programas de capacitação permanentes 

para os ACS do município de Santa Maria (RS), com enfoque em aspectos re-
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lacionados à saúde auditiva da população adulta e idosa, de modo remoto, a fim 

de aumentar o alcance das ações com estes profissionais, justificam o desen-

volvimento desta proposta de extensão. Com isso, objetivou-se que teve como 

objetivo desenvolver ações de educação continuada para os ACS do referido 

município sobre temáticas relacionadas à audição e ao Serviço de Atenção à 

Saúde Auditiva, bem como mensurar o alcance e a efetividades destas ações.

Sendo assim, este artigo tem como intuito realizar um relato da expe-

riência vivenciada pelos membros do referido projeto, bem como compartilhar 

alguns dos resultados já encontrados.

Desenvolvimento

 O presente artigo trata-se de um relato de experiência referente às ações 

educativas promovidas aos ACS do município de Santa Maria, vinculadas ao 

projeto de extensão intitulado “Educação continuada de Agentes Comunitários 

de Saúde sobre saúde auditiva de adultos e idosos”. Estas ações vêm sendo 

desenvolvidas desde agosto de 2021, na modalidade remota. O relato aqui ex-

posto traz as experiências vividas até julho de 2022.

Os profissionais foram convidados a participar por meio de contato rea-

lizado com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPeS) e da Supe-

rintendência de Atenção Básica, que ratificaram a viabilidade da execução do 

projeto e participação dos referidos profissionais, sendo a divulgação inicial 

das ações realizada pelo NEPeS, via correio interno.

O planejamento das ações iniciou em março de 2021, por meio de en-

contros realizados no formato remoto, via plataforma Google Meet. Nestes, 

foram planejados e revisados todos os materiais elaborados pela equipe e que 

foram utilizados nos primeiros quatro encontros, sendo eles: dez situações-pro-
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blema utilizadas com intuito de mensurar a efetividade das ações educativas 

(Quiz avaliativo); 12 situações-problema utilizadas para instigar a participação 

dos ACS no momento das ações educativas; materiais didáticos elaborados em 

plataformas digitais de design gráfico, com imagens e conteúdo pertinente às 

temáticas abordadas, a fim de viabilizar a compreensão por parte dos profissio-

nais. Todas as situações-problema foram formuladas com linguagem simples e 

acessível e tinham quatro opções de resposta (Figuras 1 e 2).

Figura 1 - Modelo de situação-problema utilizada para mensurar a efetividade 
das ações

Fonte: Os autores
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Figura 2 - Modelo de situação-problema utilizada para instigar a participação 
dos ACS durante as ações educativas

Fonte: Os autores
Legenda: ACS = Agentes Comunitários de Saúde

Utilizou-se de metodologias ativas de ensino como critério metodológico, 

tendo Quizzes como estratégia, com vistas a gerar problematização e constru-

ção do conhecimento acerca dos temas abordados de maneira mais interativa. 

Estes Quizzes foram elaborados e aplicados aos ACS via ferramenta interativa 

Google Forms. Os links que direcionavam às situações-problema foram com-

partilhados com os participantes, por meio do chat do Google Meet, e estes 

eram orientados a acessar o Quiz, acompanhar a leitura de cada questão, reali-

zada por um dos componentes da equipe e escolher uma resposta, dentre quatro 

possibilidades, clicar sobre ela e, após responder todas as situações-problema, 

clicar em “enviar”.

Quanto a modalidade de ensino, utilizou-se a modalidade remota, por 

meio da plataforma supracitada, sendo os encontros realizados de forma sín-



190

Da universidade à comunidade: relatos de pesquisa, ensino e extensão

crona, com duração de cerca de duas horas, todos eles previamente agendados.

Inicialmente, foram estruturados quatro encontros, sendo estes realizados 

uma vez ao mês, de agosto a novembro/2021, seguidos de encontros trimes-

trais, dos quais foram realizados dois, até o momento. 

Durante as ações educativas foram abordadas as seguintes temáticas: au-

dição (Tema 1), alterações auditivas (Tema 2), organização e funcionamen-

to do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva - SASA (Tema 3), noções sobre o 

uso, manuseio e higienização dos AASI (Tema 4) e importância do retorno dos 

usuários ao SASA (Tema 5), audição x equilíbrio x tontura x vertigem (Tema 6) 

e COVID-19 e alterações auditivas (Tema 7), respectivamente.

No primeiro encontro, explicou-se o objetivo e a proposta do projeto, 

bem como, sobre a dinâmica e a ferramenta interativa utilizada (Google Forms) 

para aplicação dos Quizzes. Além disso, mensurou-se o conhecimento prévio 

dos profissionais sobre os cinco primeiros temas propostos, por meio de um 

Quiz composto por dez situações-problema, sendo duas sobre cada uma das 

temáticas.

No segundo e terceiro encontros, foram efetivamente realizadas as ações 

educativas, sendo que os temas 1 e 2 foram abordados no segundo encontro e 

os temas 3, 4 e 5 no terceiro. Logo após cada um destes encontros, foram apli-

cadas novamente as situações-problema utilizadas no primeiro encontro, a fim 

de verificar se houve melhora no índice de acertos, ou seja, mensurar a efetivi-

dade das ações educativas (Quiz pós imediato). Vale salientar que no segundo 

encontro foram reaplicadas as questões referentes aos temas 1 e 2, enquanto no 

terceiro encontro as questões relacionadas aos temas 3, 4 e 5.

No quarto encontro, os ACS receberam um feedback, por meio de grá-

ficos, sobre o desempenho nas situações-problema do Quiz avaliativo, o que 
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norteou discussões e o esclarecimento de eventuais dúvidas que ainda existiam. 

Ao final deste encontro, definiu-se o tema de interesse dos profissionais, que foi 

abordado no primeiro encontro trimestral.

No período entre o quarto encontro e o primeiro encontro trimestral, fo-

ram elaboradas 10 situações-problema semelhantes às contidas no Quiz avalia-

tivo anterior, a fim de mensurar a manutenção do conhecimento, meses após as 

primeiras ações educativas. Este foi denominado pela equipe como Quiz pós 

tardio.

O primeiro encontro trimestral iniciou com a aplicação deste Quiz, se-

guido das ações educativas sobre a temática escolhida no último encontro (au-

dição x equilíbrio x tontura x vertigem). Após, foi aplicado um segundo Quiz, 

que teve por finalidade coletar informações relacionadas à percepção dos ACS 

acerca do projeto. O mesmo continha duas questões apresentadas na forma de 

escala psicométrica, que variaram de um a cinco, adotando-se valor um para 

“pouco” e cinco para “muito”. A primeira questão visou mensurar a validade 

das ações educativas para a atuação dos profissionais e a segunda, o quanto de 

conhecimento as mesmas lhes trouxeram. Além dessas, uma terceira questão 

foi apresentada em forma de múltipla escolha com o objetivo de verificar, na 

percepção dos participantes, quais temas os mesmos adquiriram maior conhe-

cimento. Por fim, os profissionais escolheram dentre algumas opções o tema de 

interesse para o próximo encontro. 

No segundo encontro trimestral, além da ação educativa sobre a temática 

escolhida (COVID-19 e alterações auditivas), foi aplicado um Quiz destinado a 

coletar sugestões de melhorias e selecionar o tema da próxima ação educativa.

Por fim, todos os dados compilados a partir dos Quizzes pré ações 

educativas, pós imediato e pós tardio foram transferidos para uma planilha do 
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Excel e submetidos ao teste estatístico Igualdade de Duas Proporções, a fim de 

comparar os escores de acertos dos Quizzes pré e pós ações educativas (ime-

diato), bem como comparar os escores de acertos dos Quizzes pós imediato e 

pós tardio, com intuito de verificar se o conhecimento se manteve, meses após 

as primeiras ações. Já, os dados referentes a percepção dos profissionais acerca 

das ações foram analisados de forma descritiva.

Vale salientar que o número amostral variou de acordo com a análise rea-

lizada. Com relação à análise da comparação entre o índice de acertos previa-

mente às ações e após a realização das mesmas, obteve-se um número amostral 

de 44 sujeitos, tendo estes participado dos três primeiros encontros. Já, para a 

análise da manutenção do conhecimento adquirido, meses após as ações, con-

siderou-se 28 ACS que participaram dos três primeiros encontros, bem como 

do primeiro encontro trimestral. Ainda, para análise da percepção dos profis-

sionais sobre as ações educativas, chegou-se a um número amostral de 59 ACS, 

que responderam ao Quiz realizado no primeiro encontro trimestral.

De modo geral, todas visaram verificar a efetividade das ações educati-

vas.

Resultados e discussão

Até o momento foram realizados seis encontros, sendo que o número de 

participantes nas ações variou de 36 a 62 ACS (Quadro 1). Já, ao analisar a par-

ticipação desses em algum momento das ações, o alcance chegou a 76, tendo-se 

atingido profissionais de todas as regiões do município.
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Quadro 1 - Alcance das ações educativas por encontro

Encontro Número de participantes

1º 62

2º 59

3º 59

4º 56

5º 46

6º 36

Mesmo tendo-se percebido uma variação no número de participantes ao 

longo dos encontros, acredita-se que este número seria ainda menor se as ações 

tivessem ocorrido na modalidade presencial. Isso porque envolveria outros fa-

tores que não estão presentes nas ações em formato remoto, como os recursos 

utilizados para o deslocamento até o local e o tempo gasto durante esse percur-

so. Outra vantagem das ações remotas foi a viabilidade dos profissionais parti-

ciparem mesmo estando em diferentes locais, devido à situação de isolamento 

social por conta da pandemia da COVID-19.

Com relação a participação não continuada dos profissionais, infere-se 

que, possivelmente, esta se justifique pela ocorrência de atividades laborais 

concomitantes às ações educativas, como os mutirões de vacinação do CO-

VID-19, que aconteceram no período das referidas ações. Pontua-se que, tanto 

dentre os que não conseguiram participar continuamente das ações educativas, 

quanto com relação aos que não aderiram às mesmas, teve-se conhecimento da 

existência de profissionais que estavam afastados ou precisaram se afastar por 

motivo de saúde, ou ainda, estavam em período de férias. Ademais, outra ques-

tão que pode justificar a variabilidade na participação de ACS no decorrer das 

ações, é o fato de que havia a possibilidade de os mesmos terem acesso às gra-
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vações dos encontros para que fossem assistidas em momentos julgados como 

mais oportunos, o que pode ter encorajado a não participação dos encontros de 

modo síncrono.

Cabe ressaltar que na data do último encontro, o que teve menor adesão, 

ocorreu a inserção dos pontos eletrônicos nas ESFs, tendo os profissionais que 

comparecerem às suas unidades para registrar o início do turno de trabalho, 

sendo que muitos deles não conseguiram retornar aos seus domicílios a tempo 

de participar do encontro e, provavelmente, não tinham recursos nas unidades 

para acessarem a reunião. Esta situação foi compartilhada pelos próprios pro-

fissionais que estavam presentes.

Corroborando os achados do presente estudo, uma pesquisa realizada no 

Alasca/EUA demonstrou resultados positivos por parte de ACS da região, con-

forme a análise de um questionário aplicado para verificar o interesse destes 

profissionais por um curso de educação sobre câncer, no formato remoto. Os 

participantes demonstraram interesse pela proposta e definiram esta como uma 

abordagem conveniente e flexível, sendo que 84% participaria do referido cur-

so, ao passo que, 75% relatou não ter participado do mesmo curso na modali-

dade presencial. Outro aspecto positivo pontuado pelos ACS deste estudo foi 

a acessibilidade tecnológica para se engajar no aprendizado online, tendo em 

vista que a maioria tem acesso diário à internet, que é a realidade de grande 

parte dos profissionais da saúde, sobretudo após a pandemia do COVID-19 

(CUEVA et al., 2017).

Uma revisão sistemática da literatura que teve por objetivo compilar es-

tudos que tratam sobre a efetividade de ações educativas para ACS sobre saúde 

auditiva infantil, constatou que tanto a modalidade presencial como a moda-

lidade à distância (videoconferências ou CD-ROM) têm se mostrado efetivas 

quanto à retenção do conhecimento (CASTRO; ZUCKI, 2015). Ressalta-se 
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que, na literatura nacional, a maioria dos estudos são voltados a avaliar a efeti-

vidade de ações no formato presencial, sendo escassos os que estudam ensino 

remoto como estratégia metodológica para ACS (SILVA et al., 2019; ANDRA-

DE; BORGES; SLEIFER, 2020; FREITAS et al., 2020; SCARPELLINO et al., 

2021).

Com relação a efetividade das ações educativas, destaca-se que essa foi 

mensurada de maneira objetiva, por meio dos Quizzes, bem como, de maneira 

subjetiva por meio de um formulário com o objetivo de verificar a percepção 

dos ACS acerca das ações.

Ao analisar os dados compilados por meio dos Quizzes pré e pós imedia-

to, evidenciou-se aumento significativo nos escores de acertos nos temas 1, 2, 

3 e 4, fato que demonstra a aquisição de conhecimento por parte dos profissio-

nais, logo após os encontros. Em contrapartida, no tema 5 observou-se que o 

índice de acertos se mostrou elevado desde o Quiz prévio, constatando que os 

ACS já obtinham conhecimento satisfatório acerca do assunto, mesmo previa-

mente às ações educativas (Tabela 1).

Tabela 1- Comparação dos escores de acertos, por tema, no Quiz pré e pós 
ações educativas

Tema Prévio Pós Imediato P-valorn % n %
Tema 1 46 52,3 66 75,0 0,002*
Tema 2 55 62,5 74 84,1 0,001*
Tema 3 60 68,2 81 92,0 <0,001*
Tema 4 45 51,1 76 86,4 <0,001*
Tema 5 71 80,7 73 83,0 0,696

Teste estatístico: Igualdade de Duas Proporções (p<0,05)
Legenda: n = número de acertos; % = porcentagem; * = valor estatisticamente significante; SASA 
= Serviço de Atenção à Saúde Auditiva; AASI = aparelho de amplificação sonora individual
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Os resultados observados na presente proposta corroboram com estudos 

publicados nos últimos anos (ANDRADE, BORGES & SLEIFER, 2020; SÁN-

CHEZ et al., 2017; FREITAS et al., 2020; SCARPELLINO et al., 2021), que 

evidenciaram aquisição de conhecimento após propostas de ações educativas, 

reforçando a importância e a efetividade de ações de educação continuada para 

esta população, visto que tem se verificado aumento do conhecimento por parte 

destes profissionais, embora os referidos estudos tenham sido desenvolvidos na 

modalidade presencial. 

No presente relato não foi verificada aquisição de conhecimento apenas 

na temática 5 (Importância do retorno dos usuários ao SASA), tendo em vista a 

análise da comparação entre os acertos do Quiz avaliativo pré e pós imediato às 

ações educativas. Isso pode ser explicado pelo fato dos profissionais já apresen-

tarem elevado índice de acertos sobre o referido assunto anteriormente às ações 

educativas. Subentende-se que os ACS são capazes de inferir que qualquer pa-

tologia irreversível, como é o caso da maioria das perdas auditivas, necessitam 

de acompanhamento contínuo e retornos ao sistema de saúde. 

Além de mensurar a efetividade das ações de maneira imediata, ou seja, 

logo após as ações terem ocorrido, buscou-se verificar a manutenção do conhe-

cimento meses após a realização das mesmas, por meio da comparação entre 

os Quizzes pós imediato e pós tardio. Constatou-se que, embora os escores de 

acertos no Quiz pós tardio tenham diminuído, não foi verificada diferença sig-

nificativa acerca dos temas 1, 3, 4 e 5, denotando manutenção do conhecimento 

sobre essas temáticas (Tabela 2). 
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Tabela 2. Manutenção do nível de conhecimento adquirido

Tardio
Acertos pós imediato Acertos pós tardio

p-valor
n % n %

Tema 1 43 76,8 36 64,3 0,147

Tema 2 50 89,3 42 75,0 0,048*

Tema 3 52 92,9 49 87,5 0,341

Tema 4 51 91,1 46 82,1 0,165

Tema 5 49 87,5 46 82,1 0,430

Legenda: n = número de acertos; % = porcentagem; * = valor significativo
Teste estatístico: Igualdade de duas proporções

Estes achados concordam, em parte, com um estudo realizado por pes-

quisadores da Universidade de São Paulo (FOB-USP), com 24 ACS, que cons-

tatou redução significativa do conhecimento no domínio 1 (Conceitos gerais 

sobre a audição e a deficiência auditiva), bem como do conhecimento geral 

desses profissionais ao serem avaliados 15 meses após um curso de capacita-

ção sobre saúde auditiva infantil. Neste, concluiu-se que as capacitações de 

ACS não devem ocorrer em um momento único, mas implementar propostas 

de educação permanente em saúde, a fim de que o conhecimento se mantenha 

(ARAÚJO et al., 2015).

Nesta mesma vertente, com relação ao tema 2 (Alterações auditivas) do 

presente relato, acredita-se que houve uma diminuição significativa de acertos 

no Quiz pós tardio, demonstrando que o conhecimento não se manteve, em 

virtude da temática ser mais densa, embora a linguagem utilizada tenha sido 

simples e acessível. Além disso, atribui-se este achado ao fato do tema ser abor-

dado após uma outra temática complexa e pouco familiar (Anatomofisiologia 

da audição) aos profissionais foco das ações, sendo que ambos os temas faziam 
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parte do domínio 1 do estudo supracitado (ARAÚJO et al., 2015), que também 

constatou diminuição do conhecimento, meses após as ações. Assim, sugere-se 

que cada encontro seja destinado a abordar apenas uma temática e que esse não 

ultrapasse o tempo máximo de uma hora. 

Já, de acordo com a percepção dos ACS, as ações foram muito válidas 

para sua atuação profissional, bem como, o conhecimento adquirido foi satisfa-

tório após as mesmas (Figuras 3 e 4). 

Figura 3 - Valor atribuído pelos ACS, em escala psicométrica, referente a vali-
dade das ações educativas

Fonte: Os autores
Legenda: ACS – Agentes Comunitários de Saúde; % - porcentagem
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Figura 4 - Percepção dos ACS sobre o conhecimento adquirido após as ações 
educativas

Fonte: Os autores
Legenda: ACS - Agentes Comunitários de Saúde; % - porcentagem

Observou-se que, mediante as respostas coletadas dos ACS, o tema 4 foi 

o que refletiu maior aquisição de conhecimento (Figura 5). Acredita-se que isso 

se deva ao fato da referida temática compreender assuntos técnicos acerca dos 

dispositivos de amplificação sonora e seus cuidados necessários, demonstrando 

que previamente às ações, os profissionais não obtinham muito conhecimento 

a respeito. 

Todavia, o tema 1 foi o que menos retratou aquisição de conhecimento, 

segundo a opinião dos profissionais (Figura 5), possivelmente por se tratar da 

anatomofisiologia da audição, sendo um assunto complexo, mesmo tendo con-

tado com apoio de materiais didáticos, linguagem simples e acessível. Este fato 

divergiu entre as análises objetiva e subjetiva, visto que a análise objetiva cons-

tatou tanto aquisição quanto manutenção do conhecimento sobre esta temáti-

ca. Acredita-se que tal incongruência se justifique pelo fato dos profissionais 
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terem respondido ao questionamento acerca do quanto de conhecimento cada 

temática lhes trouxe, meses após as ações. Sendo assim, suas opiniões foram de 

acordo com o nível de conhecimento que eles julgavam ter permanecido sobre 

a temática em questão, ou seja, possivelmente, as informações teóricas da ana-

tomofisiologia pareciam ter se perdido ao longo do tempo, por ser uma temática 

complexa. Entretanto, vale salientar que esta temática foi a que obteve menor 

escore de acertos nos três Quizzes aplicados (pré, pós imedito e pós tardio), fato 

que corrobora a percepção dos ACS.

Figura 5 – Percepção dos ACS a respeito do conhecimento adquirido sobre 
cada um dos temas abordados nos primeiros encontros

Fonte: Os autores
Legenda: ACS - Agentes Comunitários de Saúde; % - porcentagem

Por fim, de modo geral os resultados convergiram denotando a efetivida-

de das ações.
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Conclusão

 A presente proposta de ação educativa se mostrou efetiva, o que foi evi-

denciado pela aquisição significativa de conhecimento imediatamente após as 

ações, bem como pela manutenção do conhecimento adquirido, meses após as 

ações, e reforçada pela percepção dos profissionais. Sendo assim, encoraja-se o 

desenvolvimento de propostas de ações de educação continuada para ACS, no 

formato remoto, entretanto abordando um único tema por encontro e que este 

não ultrapasse uma hora de duração.
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CAPÍTULO 11

RELAÇÕES ESTUDANTIS 
NO ENSINO SUPERIOR: 

UMA ANÁLISE PSICOSSOCIAL
Emanuella Nenevê Gregorio
Leticia dos Santos Caminha

doi: 10.48209/978-65-5417-042-B

Introdução

Com o projeto de lei nº 3688/2000, iniciou-se uma discussão sobre a rele-

vância de um cuidado integral com crianças e adolescentes em fase escolar. As 

reivindicações que motivam o projeto sugerem a implantação de atendimento 

psicológico e de assistência social dentro das escolas de educação básica do 

país, com o intuito de promover um acolhimento mais humanizado dos indiví-

duos que convivem nesse contexto. 

A proposta do referido projeto resulta de uma perspectiva psicossocial 

do indivíduo em fase escolar e que considera a influência de fatores externos à 

escola na formação dos educandos. É observando essa interferência de fatores 

psicológicos e sociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes, que nos 

indagamos sobre a importância de estender esse acolhimento humanizado tam-

bém aos estudantes do ensino superior. 
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A sobrecarga de atividades acadêmicas, as limitações econômicas para se 

manter em cursos de período integral, a necessidade de trabalhar em contratur-

nos e de constante deslocamento têm trazido problemáticas de ordem psicos-

social aos estudantes universitários, que evidenciam uma saúde mental cada 

vez mais fragilizada. Concomitantemente, é durante a formação superior que 

muitos jovens iniciam o uso abusivo de substancias licitas e ilícitas, seja por 

estarem em um período que evoca sentimentos positivos e de conquista ou 

por se tratar de um período de dificuldades sociais, familiares ou financeiras 

(PEUKER et al., 2006).

Contudo, apesar da maioria desses estudantes estarem na fase adulta, há 

certa relutância na busca por atendimento psicológico ou por assistência social. 

A resistência à busca por apoio psicológico ou assistencial parece ser motivada 

por discursos bastante acentuados: a nociva crença de que a expressão de nossos 

sentimentos e emoções não é compatível com o contexto acadêmico, concebido 

como o lócus do pensamento racional e científico, e a falta de um programa de 

apoio psicossocial bem consolidado dentro das instituições de ensino superior 

brasileiras. Saft (2016) apresenta relatos de alunos com sofrimentos advindos 

das pressões instauradas dentro das universidades e que seguem acompanhadas 

por preconceitos associados à saúde mental que contribuem sobremaneira para 

que esses estudantes sejam negligenciados pelas políticas públicas de saúde 

mental, como a proposta pelo projeto de lei nº 3688/2000.

Segundo pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) com estudantes de gradua-

ção das universidades federais brasileiras, em 2019, 83,5% dos alunos entrevis-

tados disseram ter passado por alguma dificuldade emocional nos últimos doze 

meses, os resultados da pesquisa ainda apontam que: “A ansiedade afeta 6 em 
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cada 10 estudantes, a ideia de morte afeta 10,8% da população-alvo e pensa-

mento suicida 8,5%” (ANDIFES, 2019, p. 1). 

Os dados expostos pela Andifes evidenciam a onda de sofrimento psico-

lógico e adoecimento dos estudantes de ensino superior, o que reforça a neces-

sidade de políticas de saúde mental direcionadas a esse grupo social. Caldas 

(2018) reitera que diversas instituições de ensino superior já constataram ca-

sos crescentes de adoecimento mental entre os discentes e passaram a oferecer 

apoio psicológico aos acadêmicos.

Na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2014, foi criada a Rede de 

Saúde Mental e a instituição passou a contar também com o trabalho de psicó-

logos e assistentes sociais por meio do Núcleo de Acolhimento e Escuta aos Es-

tudantes. Na Faculdade Federal de Santa Maria, no estado de Santa Catarina, o 

Núcleo de apoio à Aprendizagem – Anima busca auxiliar os estudantes no pro-

cesso de aprendizagem, trabalhando suas dimensões emocional e pedagógica.

Não obstante, ainda são poucas as instituições que dispõem de programa 

de apoio psicológico para o corpo discente. Existem projetos não instituciona-

lizados com psicólogas voluntárias que fazem atendimentos psicossociais, com 

acolhida e encaminhamentos, mas nenhum deles se atenta ao desenvolvimento 

integral do sujeito biopsicossocial, a maioria utiliza-se de encaminhamentos 

para outros núcleos de atenção, seja no âmbito da saúde mental ou no âmbito 

da assistência social. 

Diante dessa conjuntura, indagamo-nos: é possível direcionar aos estu-

dantes de ensino superior um acolhimento mais humanizado e que objetive o 

seu desenvolvimento integral a partir de espaços terapêuticos dentro das insti-

tuições de ensino superior no Brasil? 
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O perfil psicossocial do estudante de ensino                            
superior  no  brasil

Conforme a última pesquisa realizada pelo IBGE, 25,3% dos jovens bra-

sileiros de 25 a 34 anos ainda moram com os pais e, em 2016, 13,2% desses jo-

vens estavam fazendo um curso superior. Denominada como a “Geração Can-

guru”, os estudantes têm postergado a independência por questões financeiras 

que, somadas às pressões acadêmicas ou a problemas familiares mal resolvidos 

ou recém instaurados tem se manifestado como um gatilho para a fragilização 

de sua saúde mental.

Geralmente, a fase universitária se inicia no fim da adolescência e dura 

de 3 a 5 anos, mas com a exigência de constante aperfeiçoamento profissional 

para o mercado de trabalho, ela pode ser estendida por toda a vida adulta do 

indivíduo. Logo, o desgaste mental provocado pela cobrança de produções aca-

dêmicas, pelo excesso de atividades realizadas e de informações processadas 

em prazos cada vez mais curtos têm formado um círculo vicioso. Para Porto et 

al. (s/a): “De todas as fases uma das consideradas mais difíceis é a fase adulta 

ou madura, pois coexiste com transições e modificações” que nem sempre po-

dem ser assimiladas em curtos períodos de tempo.

Sendo assim, nessa fase pode-se gerar uma grande carga de sofrimento 

em pessoas que por muitas vezes ainda residem na casa dos pais por questões 

de ordens diversas e seguem dentro do ambiente acadêmico. Esse sofrimento 

acaba interferindo no processo de aprendizagem, causando prováveis desistên-

cias ou mesmo falta de perspectivas para o desenvolvimento profissional. 
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Lógica produtivista e saúde mental na universidade

Desde que o homem começou a trabalhar em troca de algo, criou-se a 

ideia de que, para se ter bens materiais, é necessário produzir, uma concepção 

hoje muito difundida pela lógica mercantilista associada à meritocracia. O dis-

curso meritocrático fomenta o perfil do mercado que seleciona o indivíduo por 

suas qualificações técnicas, com exames ou diplomas que certificam essa qua-

lificação (WEBER, 1978 apud BILHIM, 2017). Consequentemente o discurso 

meritocrático que sustenta o atual perfil do mercado de trabalho acaba por inva-

dir as instituições voltadas à educação e à qualificação profissional, o que trans-

forma as relações interpessoais desses contextos em acirradas competições. 

Consonante a isso, a precarização do sistema educacional decorrente da 

redução das verbas, conforme Gajanigo (2013, p. 2): “Levou à precarização 

das condições de trabalho e estudo, e parte do orçamento perdido passou a 

ser complementado por diversas vias. É nesse contexto que a verba das agên-

cias de pesquisa e da Capes passou a ganhar importância”. Entretanto, para 

conseguir poio financeiro de agências como a CAPES dentro das IES há uma 

grande necessidade de produção textual e publicações: se você não publica, é 

considerado como improdutivo e se vê, muitas vezes, perdendo não só o apoio 

financeiro, mas a oportunidade de avançar na carreira acadêmica.

Domingues (2013, p. 1) comenta que: 

Atualmente, cada vez mais a quantidade de publicações, especificamente 
de artigos científicos, é utilizada como o principal critério para avaliar a 
produtividade de um pesquisador. Por outro lado, é atingindo e superando 
metas de produtividade que se tem acesso aos parcos recursos disponíveis 
para o financiamento de pesquisas, principalmente no campo das ciências 
humanas. 
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Com essa lógica produtivista, a preocupação com a saúde mental do es-

tudante universitário vem crescendo com o passar dos anos, embora, segundo a 

Andifes (2019), o tema não seja frequentemente explorado nas pesquisas cien-

tíficas.  Entre 1999 e 2000, o Fórum de Pró-reitores de Assuntos Comunitários 

e Estudantis (FONAPRACE, 2004) realizou um estudo com 40 instituições 

federais e estaduais para saber sobre o que está sendo ofertado de apoio aos es-

tudantes e, com os resultados, perceberam que apenas 34% realmente oferecem 

atendimento à saúde mental para o corpo discente. 

Freitas (2020 apud GUNDIM et al. 2021 p.2) aponta que: “As reações 

psicológicas à crise podem incluir sentimento de tristeza, medo, opressão, de-

samparo e raiva, além de dificuldades para se concentrar ou dormir”. Em perío-

dos de distanciamento social como o provocado pela COVID-19, os estudantes 

do ensino superior foram um dos grupos mais sensíveis à realidade do ensino 

remoto. Com o atraso de sua formação e a protelação de sua permanência nos 

cursos de graduação e pós-graduação, muitos dos alunos desenvolveram crises 

de ansiedade e de pânico (ARAÚJO, 2020 apud GUNDIM et al. 2021 p.3). 

Devido aos pontos acima assinalados, como o desgaste dos pesquisado-

res por terem que produzir constantemente para manterem projetos em anda-

mento, com alunos passando por sofrimentos quanto à cobrança constante e 

com a atual crise da pandemia mundial do COVID-19, é mais do que propicio 

olhar para a saúde mental dos indivíduos que circulam no contexto do ensino 

superior. 

Saúde mental e políticas públicas

O conceito de saúde mental está muito atrelado à história da ‘loucura’. No 

Brasil, a ‘loucura’ passou a ser mal vista após a vinda da família real no século 

XIX, pois a monarquia almejava ruas livres de tudo o que pudesse perturbar a 

ordem social, sendo assim, eram mandados para hospícios todos aqueles que 
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não se encaixavam nos padrões sociais da época (DA FONTE, 2012). Essas ins-

tituições foram construídas em várias cidades, buscando retirar os ‘indesejados’ 

das ruas, mas a vida nessas instituições era marcada por relações autoritárias, 

violentas e de controle, bem como por processos de des-historização, negação 

de direitos e destituição subjetiva (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015).

Tais situações geraram grande comoção entre os profissionais da saúde 

que deram início à chamada luta antimanicomial. Devido a esse movimento, 

criou-se o projeto de lei nº 3657/89, que propõe a extinção desses hospitais e 

traz políticas de proteção aos seus pacientes, reverberando uma discussão sobre 

os diversos universos que englobam a saúde mental (GOULART, 2013). Essas 

reflexões resultaram em um olhar mais abrangente sobre a saúde mental, uma 

visão de que é através dela que nos constituímos seres sociais e autônomos 

(PEREIRA; VIANA, 2015), desconstruindo a ideia de que um ser saudável 

mentalmente é o que não possui transtornos.

A luta antimanicomial, que tinha como objetivo discutir a relação entre o 

profissional da saúde mental e o paciente, com a intenção de estreitar esse vín-

culo (ROTELLI, 1994 apud GOULART, 2013), trouxe a busca por retirar estes 

sujeitos que estavam institucionalizados e sofrendo com os mais diversos atos 

desumanizadores dentro dos hospitais psiquiátricos. As primeiras instituições 

de saúde mental que surgiram no Brasil foram os Centros de Atenção Psicos-

social (CAPS), em 1987, em São Paulo, além de outras instituições como o 

Hospitais-Dia, o Instituto de Saúde Mental e, alguns anos mais tarde, surgiram 

os serviços residenciais terapêuticos e o programa De Volta para Casa (GOU-

LART, 2013).

Por conseguinte, os hospitais psiquiátricos começaram a diminuir seus 

leitos através de leis como a Lei 3657/89 e, assim, foram se extinguindo. Porém 

a Lei Paulo Delgado, Lei nº 10.216/01, que colocou em pauta a reforma psi-
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quiatra, só foi sancionada em 2001, algo recente perante a luta antimanicomial 

que se desenvolveu.  A Lei Paulo Delgado, como aponta Goulart (2013), mobi-

lizou a continuidade da luta antimanicomial, refletindo que não podemos tratar 

todos os sofrimentos e dores de maneiras iguais, mas que precisamos olhar para 

cada um em sua individualidade e subjetividade. 

Atualmente temos uma gama de políticas que amparam o sujeito em seus 

mais diversos sofrimentos e adoecimentos mentais. No site do Ministério da 

Saúde, é possível conhecer toda a estrutura de atendimento da política nacional 

de saúde mental que constituem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Desta 

rede, fazem parte os CAPS, que realizam um acolhimento de primeira instân-

cia, tendo uma equipe multiprofissional que pode abranger a família e todos os 

cuidados necessários (BRASIL, 2020).

Também fazem parte as urgências e emergências, como o SAMU, pron-

tos-socorros, UPAS 24h, para receber emergências rápidas e, desse modo, fazer 

os devidos encaminhamentos para a RAPS. Os Serviços de Residência Terapêu-

ticos (SRT) são herança dos hospitais psiquiátricos, para onde pacientes com 

patologias mentais mais severas, ex-residentes de internações psiquiátricas que 

não têm apoio da família ou suporte social são destinados. As Unidades de Aco-

lhimento (UA) também fazem parte desta rede, que tem como função acolher 

usuários de álcool e outras drogas. Também existem Ambulatórios multiprofis-

sionais de saúde mental, comunidades terapêuticas, enfermarias especializadas 

em Hospital Geral e Hospital-Dia, que fazem esse suporte a população adoeci-

da. 

No portal on-line do Ministério da Saúde também temos informações so-

bre como cuidar da saúde mental: “Jamais se isole, consulte o médico regular-

mente, faça o tratamento terapêutico adequado, mantenha o físico e o intelec-

tual ativos, pratique atividades físicas, tenha alimentação saudável, reforce os 
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laços familiares e de amizades”, disponibilizando ainda o Telefone do Centro 

de Valorização da Vida (CVV), o número 188 (BRASIL, 2020).

Estas informações cedidas pelo Governo são de extrema pertinência, po-

rém estes serviços, muitas vezes, não chegam até os alunos dentro das institui-

ções de ensino, portanto eles não têm acesso por não conhecer, não saber como 

acessá-las e até por preconceitos. Esses serviços não estão chegando ao público 

que deles necessitam, dessa forma é relevante pensar também nas políticas de 

acesso à saúde mental. 

Dados sobre o perfil psicossocial dos estudantes 
de ensino superior da universidade estadual do 
centro-oeste do paraná

Em pesquisa realizada com o corpo discente da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste do Paraná, entre 2021 e 2022, foi possível delinear o perfil 

psicossocial dos estudantes e observar a crescente preocupação com a saúde 

mental durante a sua permanência na instituição.  Dos 104 alunos que partici-

param voluntariamente da pesquisa, 74 estavam na graduação, 15 no mestrado 

e 15 no doutorado e, considerando o contexto social de retomada das atividades 

presenciais, após quase dois anos de distanciamento social, a adesão dos alunos 

à pesquisa foi bastante expressiva, o que nos permite inferir um avultado inte-

resse pelo tema.

A adesão voluntária dos 104 estudantes à entrevista demonstra que o cui-

dado com a saúde mental é algo que vem crescendo no meio acadêmico, logo, 

não é errônea a afirmação de que as IES necessitam repensar suas políticas 

de saúde mental. Em busca de apoio psicológico para a superação de traumas 

recentes ou de situações de fragilidade emocional, muitos jovens têm aderido 

aos espaços de tratamento terapêutico criados dentro das universidades. De 
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acordo com Morais et al. (2012, p.1), esse olhar mais humanizado em direção 

aos acadêmicos resulta do: “Aumento de pesquisas sobre a saúde dos jovens e 

adolescentes [que] cresceu em nível nacional e internacional. Diversos motivos 

impulsionaram este fenômeno, dentre eles, a alta incidência de comportamen-

tos de risco nesta população”. 

Ao interrogar os alunos sobre com quem estavam residindo desde o iní-

cio do curso, 53% deles afirmaram ainda viver com os pais ou familiares, se-

guidos de 27% que moravam sozinhos e 20% que dividiam moradia com outros 

estudantes. Essa informação de que a maior parte dos alunos ainda reside com 

os pais vai ao encontro dos dados do IBGE (2016) sobre a “Geração Canguru”, 

que permanece na casa da família no seu período de graduação, mestrado e 

doutorado. 

À medida que os jovens alcançam a maturidade, as relações familiares 

tendem a tornar-se mais complexas, seja pelo conflito entre gerações com 

perspectivas de vida distintas, seja pelas cobranças pela independência financeira 

ou até mesmo por questões cotidianas como a falta de privacidade, fazendo assim 

que a família se reorganize para terem uma melhor convivência (SILVEIRA; 

WAGNER, 2006). Por outro lado, os alunos que moram sozinhos ou passaram 

a morar com outros estudantes vivem uma fase de reestruturação das relações 

familiares (SILVEIRA, 2011), esse afastamento da casa dos pais exige uma 

nova configuração das relações interpessoais estabelecidas diariamente.

Sobre a residência das famílias, 39 alunos responderam que não preci-

saram se mudar para continuar os estudos, enquanto 35 tiveram que se mudar, 

porém a família não mora longe e consequentemente esse aluno consegue ter 

mais acesso a essa relação; 30 alunos pontuaram que tiveram que se mudar para 

longe de sua família; O que mostra que existe uma grande variedade de alunos 
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nesta instituição, alguns tendo relações mais precárias, estando realmente dis-

tantes da convivência familiar. 

O contato com familiares e amigos, além dos vínculos universitários, é de 

grande importância para o indivíduo que está em transição para a vida adulta, 

pois são com quem o indivíduo sente que pode confiar, dessa maneira, também 

estar ao seu lado em momentos de crise (GAINO et al., 2019). Por isso, a au-

sência do contato familiar pode acabar gerando a desistência da formação su-

perior, o que foi constatado quando 70 dos 104 alunos entrevistados revelaram 

que já pensaram em desistir do curso.

Dos motivos apresentados para desistência, os que mais se repetiram fo-

ram os problemas financeiros, que se mostraram em 21 respostas, como tam-

bém problemas com professores, que apareceram 11 vezes, seguidos da pressão 

psicológica, motivos pessoais, trabalho, problemas familiares, sentimento de 

incapacidade, falta de apoio, psicológico, sobrecarga de tarefas, tempo, cansa-

ço, dificuldade com as disciplinas, falta de concentração, locomoção, desanimo 

com o curso, ansiedade, falta de vontade, dificuldade de comunicação, gravi-

dez, estrutura existencial, moradia, outro curso, aula remota, solidão, falta de 

afinidade, depressão, falta de foco nos estudos, dificuldade de aprender, respec-

tivamente. 

Muitos alunos precisam trabalhar e estudar para se manter e, quando o 

curso demanda tempo integral, o estudante não consegue encontrar um meio de 

subsistência. Alguns alunos encontram como meio de sobrevivência um empre-

go no período noturno e pouco lhe resta de tempo para descansar nessa rotina 

que dura, no mínimo quatro anos, um estressor que pode lhe causar um adoe-

cimento. Silveira (2011 p.7) comenta que: “Muitos dos problemas de saúde 

mental surgem relacionados com fatores situacionais de estresse e adaptação, 

em que a intervenção em crise se revela essencial”.
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Ruído na comunicação com os professores também foi uma problemática 

citada pelos estudantes entrevistados. Os impasses na relação professor-alu-

no afetam o processo de aprendizagem daqueles estudantes que têm maiores 

dificuldades e recorrem ao docente para sanar suas dúvidas. A imposição de 

obstáculos no acesso ao professor em momentos de insegurança, faz com que o 

aluno se sinta negligenciado pela instituição de ensino, sem apoio e incapaz de 

prosseguir com o curso, daí a importância do apoio psicológico em momentos 

de estresse. 

Ao interrogar os participantes da pesquisa, foi possível constatar que dos 

104 acadêmicos, 45 estavam sendo acompanhados há menos de um ano, 34 

nunca tiveram contato com psicólogos, e 25 estavam distantes do acompanha-

mento há dois anos. Visto que essas situações causam sofrimento a esses alu-

nos, que precisam ser vistos de maneira integral, é importante defender que 

esses indivíduos tenham acesso ao cuidado com a saúde mental.

Sessenta e quatro dos alunos não estavam em atendimento, 23 teriam 

começado recentemente e 17 já faziam acompanhamento há mais de um ano. 

Muitos jovens já estão buscando realmente ajuda e apoio psicológico, princi-

palmente após o distanciamento social provocado pela COVID-19, mas ainda 

existem aqueles que não estão tendo acesso a esse atendimento. A dificuldade 

de atendimento à saúde mental pode ocorrer por diversos motivos, como a de-

mora para ser atendido, falta de tempo de ir até os serviços ou a falta de condi-

ções financeiras para custear os tratamentos (MORAIS et al., 2012).

Na Universidade Estadual do Centro-Oeste, onde pesquisa foi realizada, 

há um projeto de atendimentos psicológicos gratuitos, não obstante, 39,4 % dos 

alunos não o conhecem ou o conheceram porque colegas que participam dos 

atendimentos os divulgaram, poucos souberam do projeto através da divulga-

ção feita pela instituição. Para Silveira (2011), esses projetos são muito impor-
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tantes, pois, muitas vezes, são a porta de acesso aos serviços de saúde mental, 

facilitando o rastreamento dos casos que precisam de suporte psiquiátrico.

Mesmo com a dificuldade de divulgação do projeto, 58 alunos têm inte-

resse em conhece-lo; 17 já estão incluídos nos atendimentos; 8 já consultaram 

os profissionais que integram o projeto. O restante dos alunos assinalou não ter 

interesse. Existe uma demanda grande para apoio psicológico na Unicentro, 

mas que não é atendida devido à quantidade reduzida de profissionais. 

As dificuldades relatadas pelos alunos interessados de acesso ao projeto 

foram de falta de conhecimento (23); falta de tempo (3); não sabiam como en-

trar em contato (3); moravam em outra cidade (3); não procurou (3); novo na 

instituição (2); medo de incomodar (1); preferência pelo presencial (1); vergo-

nha (1); muita fila (1); desistiu, mas gostaria de voltar (1); aguarda a vaga (1); 

e não sabe o motivo (1).

Os pontos mais comentados pelos estudantes ao responderem se já co-

nheciam o projeto de apoio psicológico da instituição foram sobre a falta de 

conhecimento e sobre a dificuldade para agendamento, o que demonstra que 

existe uma falha na comunicação entre o projeto e o corpo estudantil. Também 

foi citada a falta de tempo para realizar o processo terapêutico e sobre a dificul-

dade de acessar o projeto por morar em outra cidade.

 Santos (2019) retrata que estar em um ambiente que tem múltiplos fa-

tores estressores e a falta de acesso a fatores de proteção auxilia que a pessoa 

saia da boa condição de saúde mental e tenha maiores riscos de desenvolver 

transtornos. Dos transtornos citados pelos acadêmicos entrevistados, tivemos 

os seguintes dados: Ansiedade (15); Depressão (6); TOC (2); Transtorno Bipo-

lar Afetivo (2); Baixa Autoestima (1); Borderline (1); Síndrome do pânico (1); 

Luto antecipado (1) e o psicológico era melhor antes (1). 
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Um transtorno que vem aumentando consideravelmente e que tem sido 

recorrente entre os estudantes nos últimos anos é a ansiedade, seguida pela de-

pressão, que tem sido chamada de “doença do século”. Tais doenças têm apa-

recido cada vez mais entre os estudantes, sendo necessário tratamentos sérios 

e reais, não somente com medicação, mas também com psicoterapias. Silveira 

(2011) comenta que esses têm sido os diagnósticos mais frequentes entre os 

estudantes justamente pelos estresses desenvolvidos durante esse período de 

estudos. 

Por isso, 95,2% (99 alunos) dos participantes da pesquisa relataram que 

sim, ter um espaço terapêutico dentro da universidade os auxiliaria nas de-

cisões sobre os seus estudos. Porém, quando se tem esse espaço, como o da 

Unicentro campus de Toledo, e existe essa grande demanda de alunos querendo 

atendimento psicoterápico, os serviços acabam sendo sobrecarregados, causan-

do dificuldade de acesso e demora nos atendimentos.

 O serviço de atendimento psicológico faz parte da rede de proteção, 

que visa a um desenvolvimento saudável, reduzindo, dessa maneira, a vulne-

rabilidade destas classes que estão em momentos delicados (SANTOS, 2019). 

Dentro do processo de atendimento integral ao indivíduo que está dentro da 

universidade, foi preciso olhar para o período pandêmico que vivemos e obser-

var como esse processo afetou os acadêmicos. 

A crise sanitária instaurada pela COVID-19 gerou reações psicológicas 

adversas em todas as faixas etárias. Assim como afirma Freitas (2020 apud 

Gundim et al. 2021), emoções relacionadas à tristeza, ao medo, à opressão, ao 

desamparo e à raiva, como também dificuldades para se concentrar ou dormir 

foram frequentes durante o distanciamento social. De 104 alunos, noventa re-

lataram que tiveram dificuldades nesse período que se iniciou no ano de 2020.
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Esse distanciamento social causado pela pandemia também trouxe à tona 

muitos sofrimentos que já existiam anteriormente, mas que ficavam ocultos. As 

relações familiares foram uma das mais afetadas, tanto pelo processo de afas-

tamento ou pela necessidade de convivência diária, por esse motivo, 93 parti-

cipantes entendem que sua relação familiar seria melhorada com atendimentos 

psicológicos. A partir disso, percebemos que relações familiares harmoniosas 

são importantes, pois o bem-estar integral está embasado em questões pessoais, 

sociais, emocionais e financeiras, não apenas físicas e intelectuais. (CARDO-

SO; GALERA, 2010)

Considerações finais 

A partir dos dados obtidos nas entrevistas realizadas com os estudantes 

da Unioeste, verifica-se a necessidade de uma rede de suporte e proteção mais 

ativa dentro do ambiente acadêmico. É preciso encontrar meios de sanar essa 

falta através de intervenções psicossociais ou através da inserção de mais pro-

fissionais da área com o objetivo de suprir essa demanda. Os dados analisados 

respondem ao questionamento principal da pesquisa obre a possibilidade de 

criar um espaço terapêutico para atendimento psicológico e assistencial huma-

nizado dentro das instituições de ensino superior.

Outra questão observada é que o bem-estar emocional, necessário ao bom 

desempenho estudantil, só é alcançado mediante o desenvolvimento integral do 

indivíduo, um ser biopsicossocial. Assim sendo, é essencial que o cuidado com 

esses indivíduos não seja somente psicológico, como também pelas faltas que 

eles possam ter ao decorrer de seus estudos, com relação a seus problemas com 

locomoção, com sua vida financeira, entre outras questões que podem agravar 

seu sofrimento. Um meio de abordar todas essas especificidades do ser humano 

é uma política pública que não só facilite o acesso à formação superior, mas 
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auxilie o estudante a se manter neste ambiente. 

Por fim, a possibilidade de atendimento terapêutico em grupos auxiliaria 

também na relação do sujeito com o seu sofrimento no período da pandemia, 

já que é um sofrimento causado pelo distanciamento social, que rompeu vários 

vínculos. Visando a manutenção destes vínculos e da saúde mental deste sujeito 

que é relacional e necessita de relações interpessoais, a realização de grupos e 

rodas de conversas auxiliariam esses sujeitos a perceber que o sofrimento deles 

não é solitário e sim um sofrimento coletivo, ou seja, que existem outras pes-

soas sofrendo e que juntos podem lidar com esse componente estressor. 
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João Batista Bottentuit Junior

Doutor em Ciências da Educação com área de especialização em Tec-
nologia Educativa pela Universidade do Minho, Mestre em Educação 
Multimídia pela Universidade do Porto, Tecnólogo em Processamento 
de Dados pelo Centro Universitário UNA e Licenciado em Pedagogia 
pela Faculdade do Maranhão. É professor Associado II da Universida-
de Federal do Maranhão, atuando no Departamento de Educação II. É 
Professor Permanente dos Programas de Pós-graduação em Cultura e 
Sociedade (Mestrado Acadêmico) e Gestão de Ensino da Educação Bá-
sica (Mestrado Profissional). É líder do grupo de Estudos e Pesquisas 
em Tecnologias Digitais na Educação (GEP-TDE). É membro do comitê 
científico da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) 
desde 2012. Desde agosto de 2019 cedido da UFMA para a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPE-
MA) onde assumiu o cargo de Diretor Científico. É avaliador de cur-
sos de graduação presenciais e a distância do MEC/INEP. Ao longo da 
sua carreira já assumiu os seguintes cargos de gestão: Coordenador do 
Curso de Pedagogia EAD UFMA (2012-2015), Coordenador Adjunto da 
Universidade Aberta do Brasil - EAD UFMA (2013-2014) e Coordena-
dor do Mestrado em Cultura e Sociedade - UFMA (2018-2019). 
E-mail: joaobbj@gmail.com
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Martha Bohrer Adaime

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de 
Santa Maria (1983) e doutorado em Química pela Universidade Estadu-
al de Campinas (1989). Atualmente é professor titular da Universidade 
Federal de Santa Maria. Foi diretora de Unidade de Ensino (CCNE) de 
2006 a 2010 por dois mandatos. Também foi pró-reitora da pró-reitoria 
de planejamento da Universidade Federal de Santa Maria e pró-reitora 
da pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de Santa Ma-
ria.. Orienta nos Programas de Pós Graduação em Química (nivel 7 da 
CAPES) e orientou np Pós Graduação em Ciências - Química da Vida 
e Saúde até 2019. É uma das coordenadoras do LARP (Laboratório de 
Análises de Resíduos de Pesticidas) da Universidade Federal de Santa 
Maria. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Separa-
ção, atuando principalmente nos seguintes temas: GC-MS/MS , LC-MS/
MS, pesticidas, drogas veterinárias em alimentos e amostras ambientais. 
Atua na gestão da UFSM desde 2002 como diretora do Centro de Ciên-
cias Naturais e Exatas, como Pró-Reitora de Planejamento e de Gradu-
ação e, atualmente é chefe de gabinete do reitor.
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Jerônimo Siqueira Tybusch

Doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina - UFSC (2011); mestre em Direito Público pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (2007); graduado em Direito pela 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2004). Professor Associa-
do no Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria 
- UFSM. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/
UFSM) - Mestrado em Direito. Professor do Programa de Pós-Gradua-
ção em Tecnologias Educacionais em Rede (PPGTER/UFSM) - Mestra-
do Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede. Pesquisador e 
Líder do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade - GPDS. 
Atualmente é Pró-Reitor de Graduação da UFSM. Membro da Diretoria 
do CONPEDI Gestão 2017-2020 / 2020-2023. Desenvolve pesquisas nas 
áreas de: Direito Ambiental; Ecologia Política; Direito e Sustentabilida-
de; Direito Urbanístico; Teoria do Direito e da Decisão Jurídica; Direito 
e Novas Tecnologias; Tecnologias Educacionais em Rede.
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Daniel Arruda Coronel

Professor Associado do Departamento de Economia e Relações Inter-
nacionais, com atuação como Docente Permanente nos Programas de 
Pós-Graduação (Stricto sensu) em Administração Pública, em Gestão 
de Organizações Públicas e de Economia e Desenvolvimento, da Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente é bolsista de 
produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFSM; Co-
ordenador da área de Economia e Administração da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs); consultor 
ad hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), do Instituto de Pesquisas Educacionais INEP/MEC e do 
CNPq. É doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV); mestre em Agronegócios pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS); especialista em Estatística e Modelagem 
Quantitativa pela UFSM; bacharel em Administração pela Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e em Ciências Econômicas pela 
UFSM. Suas pesquisas e orientações são nas áreas de Economia In-
ternacional e Administração Pública, atuando principalmente nos se-
guintes temas: Análise Econômica Brasileira, Política Industrial e de 
Comércio Internacional e Métodos Quantitativos.
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Liziany Müller

Possui Bacharelado em Zootecnia (2004) e Licenciatura pelo Programa 
Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação 
Profissional (2011) ambas pela Universidade Federal de Santa Maria, 
Mestrado (2006) e Doutorado (2009) pelo Programa de Pós Graduação 
em Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, Pós-doutorado 
em Zootecnia no Programa de Pós Graduação em Zootecnia na Uni-
versidade Federal de Santa Maria (2011). Já atuou como: Professora 
e Orientadora do Curso de Especialização em Tecnologia de Informa-
ção e Comunicação da Universidade Aberta do Brasil/UFSM; Profes-
sora do Curso de Especialização em Agricultura Familiar Camponesa e 
Educação do campo- Residência Agrária; Professora e Orientadora do 
PPGTER - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais 
em Rede nível Mestrado da Universidade Federal de Santa Maria. Atu-
almente é coordenadora da Coordenadoria de Tecnologia Educacionais 
da Pró-reitoria de Graduação da UFSM; professora Associada III, res-
ponsável pelo Laboratório Mediações Sociais e Culturais - Departamen-
to de Educação Agrícola e Extensão Rural - Centro de Ciências Rurais 
- Universidade Federal de Santa Maria; Professora e Coordenadora 
Adjunta do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Univer-
sidade Aberta do Brasil/UFSM; Professora Permanente no Programa 
de Pós-Graduação em Extensão Rural. Também coordena a ação de 
Extensão-Fiex/CCR/UFSM “Programa de Capacitações Temas Emer-
gentes e Ensino Híbrido para Educação Básica? e o grupo de pesquisa 
registrado no CNPq “Girassol ? Grupo de Pesquisa em Agroecologia, 
Educação e Inovações Sociais”.
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Anne Caroline Nava Lopes
Doutora em Ciências Sociais pela UFMA. Professora do Curso de Li-
cenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA-BRASIL). E-mail: anne.nava@ufma.br.

Abilene Lima Silva
Graduanda em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA); E-mail: contatoabilene@gmail.com

Antonio Aparecido de Carvalho
Doutor em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul USCS (2020); Mestre em Educação,Administração e Comunica-
ção pela Universidade São Marcos (2007); Pós Graduação MBA Gestão 
e Inovação doEnsino a Distância USP (2015); Pós graduação MBA em 
Marketing pela USP ESALQ (2017); Pós graduação emAdministração Fi-
nanceira pela Universidade Metodista de São Paulo (1997); Bacharel em 
Administração de Empresaspela Universidade Municipal de São Caetano 
do Sul (1980); Bacharel em Ciências Econômicas pela UniversidadeMu-
nicipal de São Caetano do Sul (1982). Coordenador e professor do curso 
de graduação em Administração da Faculdade São Bernardo FASB. Pare-
cerista da 24a, 25a, 26a, 27a e 28a. edições do Guia do Estudante; pare-
cerista doGuia da Faculdade de 2019. 2020, 2021 e 2022. Representante 
do Conselho Regional de Administração/SP. Autor doslivros: Desafios e 
Obstáculos para o sucesso do Planejamento e Gestão de Projetos em cur-
sos de Graduação naModalidade EaD e A Cocriação de valor na Educação 
a Distância: um estudo da sua influência sobre a qualidadepercebida e sa-
tisfação segundo a percepção de egressos do ensino superior. Membro da 
Equipe de Pesquisa doObservatório de Pesquisa da USCS- CONJUSCS e 
do Conselho Regional de Economia. Autor de artigos publicados emlivros 
e periódicos nacionais e internacionais. Especialista em Direito Educacio-
nal na Claretiano Centro Universitário.
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Célia Miriam da Silva Nogueira
Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação da Univer-
sidade Estadual de Mato Grasso do Sul - UEMS. (Área de Concentração: 
Organização do Trabalho Didático). Orientador: Prof. Dr. Antonio Sales 
Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universida-
de Anhanguera - Uniderp (2008). Especialista em Educação Matemática 
- (2011). Licenciada em Pedagogia - UNINTER (2018). Especialista em 
Educação Especial - Faculdade de Educação São Luís (2018). Atuou de 
fev. de 2016 até jun. de 2020 como Professora da sala de recurso de Aten-
dimento Educacional Especializado de Matemática no Centro Especiali-
zado de Atendimento Multidisciplinar de Altas Habilidades/Superdotação 
- CEAM-AH/S. Atualmente trabalha como professora efetiva regente na 
Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande - MS. 
E-mail: nogueiraceliamiriam@gmail.com

Celina Angélica Lisboa Valente Carlos
Doutoranda em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viço-
sa (UFV). Professora Adjunta do Instituto de Ciência Sociais Aplicadas da 
UFRRJ.  Email: celinavalente@yahoo.com.br 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3722-9285

Consuelo Salvaterra Magalhães
Doutora em Engenharia de Produção pela COPPE, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Professora Associada do Instituto de Ciência Sociais 
Aplicadas da UFRRJ. Email: salvmag@gmail.com

Claudio Baltazar Correa de Mello
Postdoctoral Research Fellow - Federal University of Pernambuco, Brazil
Member - GMISAP research group. Email:cbcmello@gmail.com

Débora Pires Teixeira
Doutora em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV). Professora Adjunta do Instituto de Ciência Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3143-8676. 
E-mail: deborapires@ufrrj.br
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Dara Eliza Rohers
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM - Santa Maria, RS, Brasil

Daniela Martins Sanfelice
Graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM - Santa Maria, RS, Brasil 

Eliara Pinto Vieira Biaggio
Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria 
– UFSM - Santa Maria, RS, Brasil.

Eric Charles Henri Dorion
Visiting Professor - Federal University of Santa Maria, Brazil
Associate Professor - École de Technologie Supérieure de Montréal, Cana-
da, Member - Réseau international d’innovation et de prospective - R2IP, 
France., Leader - GMISAP research group - CNPq - Brazil.
E-mail: echdorion@gmail.com

Eliana Andrea Severo
Professor - Federal University of Pernambuco, Brazil.
Member - GMISAP research group.
E-mail: elianasevero2@hotmail.com

Emanuella Nenevê Gregorio
Graduada em Psicologia pela Unipar e pós-graduada em Gestão Pública 
pela UEPG. Email: manugregorio96@gmail.com

Fernanda Soares Aurélio Patatt
Professora de graduação do Curso de Fonoaudiologia e do Programa de 
Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana (PPGCH) da 
Universidade Federal de Santa Maria; Coordenadora do Núcleo de Estudo 
e Pesquisa sobre Próteses e Saúde Auditiva (NEPPSA) da UFSM. 
E-mail: fernanda.aurelio@ufsm.br
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Glória Cristina de Souza Streit
Discente do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM); Membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Próteses e 
Saúde Auditiva (NEPPSA) da UFSM. 
E-mail: gloria.streit@acad.ufsm.br 

Gil Derlan Silva Almeida
Doutorando e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); 
Professor de Letras Português/Inglês do Instituto Federal do Maranhão- 
Campus Bacabal. E-mail: gilderlansilva@hotmail.com

Joseli Fiorin Gomes
Doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), docente permanente do Programa de Pós-graduação em Re-
lações Internacionais (PPGRI) da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).

Julia Hiana Zulian
Graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM - Santa Maria, RS, Brasil

Júlio Cesar Ferro de Guimarães
Professor - Federal University of Pernambuco, Brazil.
Member - GMISAP research group.
E-mail: juliocfguimaraes@yahoo.com.br

Jessiane Brito de Sousa
Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB); Assistente Social da Fundação José Silveira a qual pres-
ta serviços na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz Mello 
Mattos, instituição ligada à FUNDAC; Pós graduanda na Especialização 
em Direitos Humanos e Contemporaneidade da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e membro do Coletivo de Mulheres Sou Frida. Foi pesqui-
sadora bolsista FAPESB do Grupo de Pesquisa e Extensão Desenvolvi-
mento Regional, Políticas Sociais, Turismo e Cultura, no Projeto de Pes-
quisa Caminhos do Paraguaçu e pesquisadora bolsista CNPQ do Grupo 
de Pesquisa de Serviço Social na Educação - GTSSEDU, no Projeto de 
Pesquisa Observatórios da Vida Docente e da Vida Escolar.
E-mail: jessianebsousa@gmail.com.
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Luanda dos Santos Alves
Mestre em Educação Agrícola pela UFRRJ. Técnica e coordenadora da 
Unidade de Produção de Artigos Têxteis da UFRRJ. 
E-mail: luarural@gmail.com

Leander Luiz Klein
Professor - Federal University of Santa Maria, Brazil.
Member - GMISAP research group.
E-mail: leander.klein@ufsm.br

Laura Guilherme Lopes
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
participante do Projeto de Pesquisa “Meios Consensuais de Solução de 
Controvérsias: mediação e arbitragem no âmbito do direito empresarial e 
do comércio internacional” e do Projeto de Ensino “Meios alternativos/
consensuais de resolução de conflitos: negociação, mediação e arbitra-
gem”.

Leticia dos Santos Caminha
Profª colaboradora e coordenadora de estágio supervisionado no curso de 
Letras, Português e Espanhol na Unespar. Mestre em Estudos da Lingua-
gem (UEPG) e Doutoranda em Estudos Linguísticos (UFPR). 
Email: leticia.caminha@ies.unespar.edu.br.

Marcela Mary José da Silva
Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB); Assistente Social da Fundação José Silveira a qual pres-
ta serviços na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Juiz Mello 
Mattos, instituição ligada à FUNDAC; Pós graduanda na Especialização 
em Direitos Humanos e Contemporaneidade da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e membro do Coletivo de Mulheres Sou Frida. Foi pesqui-
sadora bolsista FAPESB do Grupo de Pesquisa e Extensão Desenvolvi-
mento Regional, Políticas Sociais, Turismo e Cultura, no Projeto de Pes-
quisa Caminhos do Paraguaçu e pesquisadora bolsista CNPQ do Grupo 
de Pesquisa de Serviço Social na Educação - GTSSEDU, no Projeto de 
Pesquisa Observatórios da Vida Docente e da Vida Escolar.
E-mail: jessianebsousa@gmail.com.
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Maria Cristina Gomes da Silva Dornellas
Doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), coordenadora do Projeto de Pesquisa “Meios Consensuais de 
Solução de Controvérsias: mediação e arbitragem no âmbito do direito 
empresarial e do comércio internacional” e do Projeto de Ensino “Meios 
alternativos/consensuais de resolução de conflitos: negociação, mediação 
e arbitragem”.

Maria Eduarda Pimentel Morales da Rosa
Graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM - Santa Maria, RS, Brasil.

Marta Gonçalves Sales
Graduanda em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA); Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA); Especialista em Educação Especial e Inclusiva 
(UEMA); Professora da rede municipal de Acailândia-MA.
E-mail: gmartalettes@gmail.com

Neli Maria Mengalli
Doutora em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo - PUC-SP. Especialista em Informática Educacional pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ. Autora dos 
capítulos Comunidades de Prática e Espaços Virtuais: Emancipação e Ino-
vação com Aprendizagem Social, Gamificação: A Ludificação com a Apli-
cação de Elementos de Design de Jogos e Competências Socioemocionais: 
Fundamentação Teórica. Co-autora dos capítulos: Transformação Digital 
e Sociedade 5.0 no Metaverso: O Impacto do Digital na Educação Corpo-
rativa; Gamificação no Metaverso: Transformações Digitais na Educação 
Corporativa; The Critical and Historical View in Communities of Practice 
(CoP) for the Development in Education; Collaboration and Networks: 
Basis for the Management Based on Knowledge in Education; Facebook 
and Moodle as Classroom Extensions: Integrating Digital Technologies in 
the Curriculum e Interface for Interaction and Knowledge Building on the 
Web: A Look at the Educational Curriculum and the Social Network of the 
Systematic Learning Group.
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Paola Gabriele Inda Teixeira
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
participante do Projeto de Pesquisa “Meios Consensuais de Solução de 
Controvérsias: mediação e arbitragem no âmbito do direito empresarial e 
do comércio internacional” e do Projeto de Ensino “Meios alternativos/
consensuais de resolução de conflitos: negociação, mediação e arbitra-
gem”.

Quemile Pribs Martins
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM - Santa Maria, RS, Brasil.

Reginaldo Braga Lucas
Mestre em Administração Estratégica de Marketing em Empresas de                  
Médio e Pequeno Porte pelaUniversidade de São Caetano do Sul – USCS; 
Especialista em Administração Geral pela Universidade deSão Caetano do 
Sul – USCS; .Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade 
SantAnna.Autor do livro Desafios e Obstáculos para o Sucesso do Pla-
nejamento e Gestão de Projetos em Cursos deGraduação na Modalidade 
Ensino a Distância. Autor de artigos publicados em livros e periódicosna-
cionais e internacionais.

Rafael Niederauer do Nascimento
Discente do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM); Membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Próteses e 
Saúde Auditiva (NEPPSA) da UFSM. 
E-mails:rafael.niederauer@acad.ufsm.br

Renata Bassurichi Rodrigues
Discente de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
campus Litoral Norte.
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Tatiane Schmitz Garcia
Graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM - Santa Maria, RS, Brasil.

Taina Spadoa Vidi
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
participante do Projeto de Pesquisa “Meios Consensuais de Solução de 
Controvérsias: mediação e arbitragem no âmbito do direito empresarial e 
do comércio internacional” e do Projeto de Ensino “Meios alternativos/
consensuais de resolução de conflitos: negociação, mediação e arbitra-
gem”.
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