REVISTA PLURI
O quarto número da Revista Pluri, publicação vinculada ao “Programa Interdisciplinar de Práticas Científicas, Tecnológicas e Profissionais da Pró-Reitoria de Educação a Distância”, seguindo
sua política de publicação de estudos interdisciplinares, traz em seu dossiê a temática: “Brasil
– Finlândia”, com o propósito de discutir experiências partilhadas entre o Brasil e a Finlândia
em seus diversos aspectos: sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, integrando os diversos
ramos do conhecimento, objetivando intensificar o intercâmbio acadêmico com pesquisadores
e docentes que desenvolvem pesquisas que estimulam o debate e o saber embasado.
O dossiê é composto por dezoito artigos de professores doutores vinculados às instituições
brasileiras e internacionais que investigam a temática proposta e contribuem com o objetivo
desta publicação, na qual alguns aspectos solicitados são contemplados por escritos/pesquisas
de nossos colegas.
Na edição Brasil – Finlândia encontram-se contribuições riquíssimas em um contexto de
pluralidade, versando sobre diversas temáticas por meio de entrevistas, estudos, relatos de experiências, resenhas, reflexões, investigações no campo da saúde e compartilhamento de estratégias didático-pedagógicas que possibilitam ampliar as discussões e viabilizar novas práticas.
Alguns artigos com foco em saúde exploram e analisam cada área proposta em seu âmbito
e expõem da melhor forma as conclusões extraídas dos estudos. O artigo “Efeitos à saúde coletiva da exposição à poluição atmosférica urbana”, de Rodrigo Godoy, Simone Miraglia e Karina
Abe, com base em literatura científica na saúde e meio ambiente, analisam os estudos sobre
poluição do ar e os seus efeitos na saúde da população. Com foco no bem-estar, a autora
Nilza Araújo, em seu artigo “Hatha yoga na promoção da saúde integrativa e qualidade de
vida”, apresenta resultados terapêuticos da prática, conclusões tiradas de uma aplicação
da experiência com 13 mulheres da cidade de São Paulo. Os autores Waldir Stefano e Aguiar
Pereira trazem um estudo sobre hereditariedade em “Mestiçagem e eugenia: as convicções de
Edgard Roquette-Pinto e Octavio Domingues”.
Com foco na diversidade das ações pedagógicas, apresentamos recursos e experiências
interessantes sobre educação. Marcelo Corrêa, em seu artigo “História da arte e arquitetura no contexto da sala de aula invertida”, apresenta o desenvolvimento e a reflexão sobre as
práticas da metodologia da sala de aula invertida no curso de Arquitetura e Urbanismo. Já os
autores Fernando Silva e Juliana Souza, em seus respectivos artigos, “Uma abordagem finlandesa em um cenário brasileiro” e “Metacognição: uma perspectiva para potencializar a aprendizagem centrada no estudante”, fazem análises de acordo com suas experiências e estudos,
visando adaptar moldes educacionais finlandeses ao Brasil e entender e estabelecer métodos
de aprendizagem melhores aos alunos.
Com base em experiências, os autores Jaime da Veiga e Edgar da Silva, no artigo “Roda virtual de
leitura no ensino de física”, trazem a análise baseada na dinâmica de uma roda virtual de leitura
com seus alunos. Em “Vivências em aprendizagem ativa: formação de professores na prática”,
Douglas Zampar relata uma capacitação geral em metodologias ativas e uma específica, que

utiliza o Design Thinking para pensar questões relacionadas à aprendizagem baseada em projetos.
E no artigo “Ressignificando o ensino superior durante a pandemia e isolamento social: estratégias
pedagógicas na graduação em medicina veterinária”, os autores apresentam a experiência que
tiveram com diferentes meios de interação no período de quarentena da COVID-19 no Brasil,
com alunos que precisaram se adaptar ao novo formato virtual e contaram suas percepções
sobre o novo modelo de aprendizagem.
Em um contexto social, o artigo “Tipificação penal: um estudo sobre a violência contra o professor”, Jamile Salamene e Henrique Santos abordam a tipificação penal da violência contra o
professor da educação básica na rede pública de ensino, ressaltando as consequências à saúde
mental, e analisam os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Já Antônio Carlos
Vaz traz uma reflexão política, ética e pedagógica sobre as condições sociais da população na
periferia das grandes cidades brasileiras no artigo “Uma nova ética para uma nova pedagogia dos corpos precarizados”.
Apresentando áreas específicas acadêmicas, a autora Valdinéia Lopes analisa as Atividades
de Estatística na perspectiva da abordagem CTS em seu artigo “A construção do pensamento
crítico em relação ao ensino de estatística nos anos iniciais do ensino fundamental: o que nos
revelam os documentos oficiais”; e em “Usura e semiótica Piercean”, Ricardo Costa traz um estudo do signo com base na lógica-triádica do pensador Peirce.
Há ainda duas entrevistas realizadas com importantes professores no campo docente. Em
“Ávido por conhecimento”, Regina Tavares entrevista um dos reconhecidos percussores da Educação a Distância no Brasil: Carlos Fernando de Araújo Jr. (CF), que revela um balanço sobre sua
trajetória acadêmica e pessoal, também falando sobre aprendizagem híbrida. O autor Leonardo Vilaça, em “Aprendizagem centrada no estudante: formação docente para uma mudança
de paradigma”, traz a entrevista com a professora finlandesa Terhi Skaniakos falando sobre
a aprendizagem centrada no estudante, tema extremamente relevante sempre abordado por
ela em seus programas de formação.
Em uma análise, “Desmascarando construções imagéticas: 'Quebra de Xangô' (1930-1950)”, Ênio
José apresenta a obra de Gabriela Torres Dias intitulada “Os intelectuais alagoanos e o Quebra
de Xangô de 1912: uma história de silêncio (1930-1950)”, aproveitando para explicitar o contexto
econômico, social, político, cultural e religioso do período, e examina de perto as obras de Arthur
Ramos, Alfredo Brandão e Abelardo Duarte e seus posicionamentos frente ao estudo do negro.
Contamos também com a resenha do livro “A origem das estrelas: histórias e memórias da
Cruzeiro do Sul Educacional”, em que os historiadores Ana Barbara e Edney de Brito apresentam
um pouco sobre os temas abordados e como a obra cumpre seu papel em homenagear todos
aqueles que fizeram e fazem parte da história da Cruzeiro do Sul.
São Paulo, Junho de 2021.
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