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Resumo 

O presente estudo visa evidenciar a realidade da região Tocantina mais precisamente 

nas cidades de Amarante, Buritirana, Davinópolis, Governador Edson Lobão, João 

Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque e Imperatriz, como regiões que tem sofrido 

discriminações e pobreza extrema, frente às demais cidades do país pela carência 

significativa na formação de capital humano que faça inferências positivas nesse 

processo. Tem como objetivo evidenciar de maneira quantitativa e qualitativa algumas 

das necessidades quanto ao capital humano, formação do profissional docente e capital 

econômico, bem como sugerir propostas de intervenção para esses locais com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. A metodologia adotada nesta pesquisa foi o método 

exploratório, como forma significativa de envolver as informações quantitativas e 

qualitativas. E como resultado desse estudo foi possível sugerir o Treinamento das 

Habilidades Sociais no contexto educacional como o primeiro pilar para uma mudança 

da realidade estudada. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Capital Humano. Formação Docente. 

Habilidade Social. 

 

 

SOCIAL SKILLS IN TRAINING OF TEACHERS: AN INVESTMENT IN 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT WITH VIEWS IN THE REGION 

TOCANTINA 

 

Abstract  
The present study aims to highlight the reality of Tocantina area more precisely in the towns of 

Amarante, Buritirana, Davinópolis, Governor Edson Lobao, João Lisboa, Montes Altos, Senator La 

Roque and Empress, as regions that have suffered discrimination and extreme poverty, compared to other 

cities of the country by the significant deficiency in the formation of human capital that make positive 

inferences in this process. Aims to show quantitative and qualitative way some of the needs as human 

capital, training of teaching professional and economic capital, and suggest proposals for intervention to 

these locations with a view to sustainable development. The methodology used in this study was 

exploratory method as significantly involve the quantitative and qualitative information. And as a result 
of this study could suggest the Training of Social Skills in the educational context as the first pillar for a 

change of reality studied. 

  

Key words: Regional development. Human Capital. Teacher Training. Social skill. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

É cada vez mais pertinente o olhar sobre o homem e o meio em que ele está 

inserido, entendendo este homem como o principal mentor de atitudes e mudanças 

significativas no processo de desenvolvimento, promotoras ou não de crescimento em 



suas regiões, em todas as instâncias do meio social. Para tanto, torna-se necessário 

entender que, o homem só consegue promover melhorias no seu espaço, a partir da 

compreensão do que carrega em si mesmo, enquanto constructo pessoal. Essa 

compreensão configura-se como variável de indivíduo para indivíduo, sendo que, o 

principal elemento que define o posicionamento adotado, é a formação a que esse 

sujeito foi submetido. A condição de ordem educacional compreendida como de 

natureza cognitiva e comportamental, caracteriza-se como o diferencial e um dos mais 

importantes impulsionadores de ações elaboradas sobre processos de ordem social, 

educacional e, consequentemente, de desenvolvimento do espaço habitado. 

A falha ou até mesmo a ausência da condição de formação educacional de um 

sujeito desde a educação básica, bem como a educação de ordem comportamental, 

entendida como habilidade social, contribui de maneira significativa na composição de 

um repertório empobrecido, tornando-se um dos principais impedidores do 

desenvolvimento do espaço em que o mesmo se encontra, posto que, não haja ali, 

capital humano suficiente para promover o desenvolvimento esperado, reduzindo 

consideravelmente a capacidade de evolução desses espaços nas mais diferentes esferas 

sociais.  

Nesse sentido, o presente estudo caracteriza-se como relevante por tornar a região 

Tocantina, mais especificamente às cidades de Amarante, Buritirana, Davinópolis, 

Governador Edson Lobão, João Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque e Imperatriz, 

como objeto de estudo dessa pesquisa, posto que, são cidades que fazem parte do 

entorno de Imperatriz, atualmente considerada como polo comercial, educacional e a 

segunda maior cidade do Maranhão, destacando-se das demais cidades citadas pelo seu 

desenvolvimento. 

A redução da capacidade de desenvolvimento dos locais que compõem a região 

trazem efeitos que irradiam atingindo várias cidades, dentre elas Imperatriz, limitando-a 

de ampliar sua capacidade de oferta junto às demais regiões do país, pela necessidade de 

resolver problemas internos das localidades vizinhas, ao invés de trabalhar na 

construção de novas alternativas de desenvolvimento. 

Diante desse cenário, a presente pesquisa visa evidenciar através de instrumentos 

variados, as fragilidades na formação dos docentes da região Tocantina, mais 

especificamente de Amarante, Buritirana, Davinópolis, Governador Edson Lobão, João 

Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque e Imperatriz como uma das fragilidades e, 

com isso, sugerir novas propostas para o cenário educacional, tanto (nos aspectos 

cognitivo e comportamental), quanto ao treinamento das habilidades sociais, como 

forma de promover capital humano de qualidade com vistas no desenvolvimento local 

sustentável. 

Vale ressaltar que a formação docente foi tomada como foco de análise e, 

consequentemente de mudanças, por compreender que através da atuação desses 

profissionais, espera-se que ocorram reações mais elaboradas, atingindo um maior 

contingente de pessoas, mesmo de maneira processual, uma vez que, estes trabalham 

com públicos maiores e em idades variadas, sendo assim possível atingir quantidades 

significativas de multiplicadores, diferentemente da atuação de outros profissionais. 

Nesse sentido, Bolsoni-Silva et all. (2006) coloca que há uma predominância em 

larga escala dos estudos realizados em grupos no que se refere ao o treinamento das 

habilidades sociais e uma tímida amostra em trabalhos individuais, entendendo essa 

postura – grupo – como a possibilidade de praticar continuamente as habilidades, pois 

as mesmas necessitam da inter-relação grupal para serem vivenciadas. O grupo 

possibilita o acesso direto, tanto a culturas diferenciadas, quanto a modelos adequados 

de vivências, considerando que os mesmos são organizados por diferentes indivíduos e, 



consequentemente, diferentes modelos de vida. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Considerando o desenvolvimento do país, principalmente nos aspectos 

econômicos e sociais das últimas décadas, é possível traçar uma breve panorâmica desse 

processo e visualizar com clareza pontos de estrangulamentos, isto é, locais em que as 

medidas políticas de crescimento não conseguiram alcançar de forma desejável, em 

detrimento das regiões consideradas como prioridades.  

Esse movimento foi impulsionado principalmente pelas instabilidades econômicas 

em regiões mais evoluídas, deixando de lado outras, a exemplo da Região Nordeste, que 

sempre esteve à margem das políticas, sendo esse um aspecto de extrema relevância e 

digno de ser discutido, uma vez que, o desequilíbrio inter-regional ocorre como efeito 

cascata, atingindo a todos, independente do espaço geograficamente ocupado.  

Dias, Arruda e Dias (2009) ressaltam que existe uma transferência de pobreza 

entre regiões e que estas precisam ser quebradas com políticas específicas. O Brasil é 

um país marcado pelas suas disparidades relacionadas ao bem-estar do seu povo. Ao 

analisar os dados sobre renda, educação e acesso à saúde, observa-se também que as 

regiões Norte e Nordeste são as mais pobres em todos os sentidos (BEZERRA e 

RAMOS, 2009).  

As intensas instabilidades econômicas vividas pela sociedade brasileira, 

principalmente a partir de 1980, trouxeram mudanças significativas para esse cenário, 

uma vez que, novas bases da Política Econômica Nacional foram implementadas, na 

tentativa de mudar o quadro do espaço nacional, principalmente no que se refere a: 

empregabilidade, produção e, consequentemente, a relação com outras nações (CANO, 

2011). 

Nesse processo de mudanças no país, muitas situações foram vivenciadas, por se 

evidenciarem como um conjunto complexo de fatos que mereciam novas tomadas de 

decisões políticas. Dentre elas é possível citar a crise econômica desestruturando as 

finanças públicas; a recessão; a contaminação nos governos subnacionais e seus 

exageros nas dívidas e por conta desse fator, sofrimento populacional com problemas 

decorrentes da forma de administração; a queda do Produto Interno Bruto (PIB); as 

quedas das produções industriais e muitos outros problemas caracterizados como 

comórbidos desse quadro nacional, principalmente em regiões pobres do país (CANO, 

2011). 

Entre 2003 – 2010, com o modelo neoliberal em vigência, foram implantados 

novas medidas como o Programa nacional Bolsa Família, a recuperação parcial do 

salário mínimo e das aposentadorias, chega o “efeito china”
1
 e com isso, o aumento das 

reservas e a diminuição da divida externa. Todas essas mudanças, aos olhos da 

sociedade, foram extremamente bem recebidas, compreendidas como políticas 

positivas, no entanto, quando estudadas de maneira mais aprofundada, tais medidas não 

passavam de pseudopolíticas positivas, isto é, uma ilusão de que a economia tinha 

alcançado o equilíbrio necessário. No entanto, o que houve foi a “corrosão” dos 

fundamentos da economia que, com certeza, gerariam problemas futuros (CANO, 

2011). 

A breve amostragem de políticas públicas e medidas adotadas pelo país 

evidenciam o escopo desse estudo, ou seja, o de fazer um recorte regional – mais 

especificamente da região Tocantina, como parte da região Nordeste, despertando uma 

                                                
1
 Cano 2011 



visão para a adoção de medidas com vistas a um desenvolvimento mais estruturado e 

sustentável nos três eixos específicos: o capital humano, a educação e, 

consequentemente desenvolvimento interno/externo, tendo como base as situações 

vividas tanto na região, quanto no país, através de ações que possam intervir e com isso 

construir um cenário interno diferenciado, no sentido de tornar esse espaço resiliente 

frente às suas fragilidades culturais, a exemplo de outras comunidades que 

apresentavam condições semelhantes e hoje conta com uma realidade diferenciada junto 

a sua população, apresentando muito mais chances de sair da condição de 

miserabilidade, alcançada pelo investimento na formação educacional.  

Novais e Brunstein (2012) chamam a atenção para o fato de que a base para a 

formação e desenvolvimento da qualidade do trabalho e da ação competente, são as 

interpretações que os trabalhadores dão as suas experiências profissionais. Esse juízo de 

valor do trabalhador diferencia-se a partir da concepção pessoal de cada um, sendo elas 

muitas vezes definidoras de práticas bem ou mal sucedidas. 

 Em 2000, o Brasil atingiu a última posição na escala de medidas educacionais, já 

em 2003 alcançou um tímido avanço. Esse péssimo resultado enfrentando pelo país 

deve-se em parte, ao atraso escolar que ainda se mostra significativo de acordo com o 

Programme for International Student Assessment – Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes- PISA (BEZERRA & RAMOS, 2009). 

Frente a esses dados, configura-se importante traçar um perfil das últimas 

pesquisas realizadas na região Tocantina para, a partir daí apresentar um possível 

caminho rumo à (re) construção de ações e de novos processos possibilitadores de 

mudanças, tanto nas pessoas que compõe esse espaço, quanto da posição social que a 

região ocupa no cenário nacional. 

O perfil apresentado traz informações quanto à população, educação e economia, 

consideradas como suficientes, para que a partir deles possa se abordar novas propostas, 

objetivando maior desenvolvimento, independência, quebra de paradigmas e, 

consequentemente, resultando menores problemas internos e externos da região.  

As cidades que estão retratadas nessa estatística são: Amarante, Buritirana, 

Davinópolis, Governador Edson Lobão, João Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque 

e Imperatriz, considerada como polo central. As demais cidades percebidas como 

cidades circunvizinhas, por estarem praticamente ligadas a Imperatriz acabam por 

levarem seus problemas para esse espaço – Imperatriz - havendo uma sobrecarga 

populacional e com isso serviços internos precários, por os mesmos não terem sido 

planejados para atender a tantas demandas. Essa panorâmica se caracteriza como uma 

situação permanente na região e por essa razão existe uma necessidade vigente de 

organização desse espaço. 

Os dados numéricos dos quadros descritos abaixo foram cedidos pelo Instituto 

Maranhense de Estudo Sócio Econômico e Cartográfico - IMESC (2009) e Secretaria de 

Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAM. 

  

Tabela 01 – População Residente – ano: 2006/2007 

Cidade Nº 

populacional 

Amarante do Maranhão 35.727 

Buritirana 12.596 

Davinópolis  11.786 

Governador Edson Lobão 14.086 

Imperatriz 229.671 

João Lisboa 19.928 



Montes Altos 8.828 

Ribamar Fiquene 7.170 

Senador La Roque 20.793 

Total populacional 360.585 

Fonte: IBGE – IMESC 2009. 

 

A tabela 1 mostra a significância e necessidade de se pensar medidas que tragam 

benefícios sustentáveis a essa população, haja vista que os números evidenciados 

configuram-se como muito relevantes. 

 

Tabela 02 – Famílias Beneficiadas e Cadastradas no Programa Bolsa Família – 

ano: 2006/2007 

Regiões 

e Municípios 

Estimativa 

Famílias 

Pobres Cadastro 

Único (com bases 

em dados do 

IBGE 2004) 

  Número de Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa 

Família - 

                                                        Setembro de 2008 

Amarante do 

Maranhão 

2.529 

 

4.719 

Buritirana 2.216 2.320 

Davinópolis  2.332 1.806 

Governador 

Edson Lobão 

1.848 1.611 

Imperatriz 25.780 15.575 

João Lisboa 4.469 3.692 

Montes Altos 1.949 1.600 

Ribamar 

Fiquene 

1.104 954 

Senador La 

Roque 

2.495 2.238 

Total  48.122 34.515 

Fonte: DATAPREV/IMESC, 2009. 

 

A Tabela 2 retrata o número de famílias consideradas pelas estatísticas como 

pobres e famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, sustentado pelo Governo 

Federal. Percebe-se que o Programa ainda não contempla a todas as famílias. 

A situação da educação nos Municípios citados é possível verificar a decadência 

educacional pela porcentagem retratada, pois a mesma apresenta-se muito inferior ao 

número populacional existente. (IMESC, 2009). 

No que se refere às taxas de matrículas de um determinado Município, elas não se 

caracterizam como forma de agregar capital humano, mas sim um fluxo, ou seja, uma 

educação continuada com qualidade, uma vez que, aquele (s) indivíduo(s) 

matriculado(s) hoje, formarão o mercado de trabalho daqui a alguns anos. (BEZERRA 

& RAMOS, 2009). 

Quanto ao investimento feito na educação das regiões em discussão, bem como, 

às funções docentes, o que é revelado traduz-se como uma preocupação considerável, 

pois o nível de formadores que fazem parte do quadro das escolas dos Municípios 

estudados é baixo, haja vista que, há docentes que possuem e há aqueles que não 

possuem formação pedagógica para estarem em sala de aula, evidenciando mais uma 

fragilidade no contexto regional (IMESC, 2009). 



Dados da mesma fonte consultada (IMESC, 2009) evidencia um quadro precário 

do nível de escolaridade dos trabalhadores formais em todos os Municípios estudados, 

evidenciando um predomínio de trabalhadores apenas com o Ensino Médio completo, 

deixando claro, mais uma vez, que a troca da escola pelo trabalho faz parte da cultura 

regional, apresentando assim um número reduzido de estudantes que conseguem 

concluir o Ensino Superior. Esses dados justificam tanto um quadro de pobreza, quanto 

a redução significativa de mudanças no contexto regional. 

No que se refere a salários, a região estudada pode ser considerada como 

“expulsadora” tendo um movimento migratório considerável para outras regiões do país 

mais desenvolvidas e com maior poder econômico, uma vez que, no seu espaço natural 

as condições de vida apresentam-se de forma carente (CANO, 2011).  

Frente ao quadro econômico apresentado em várias esferas do cenário nacional, 

indubitavelmente existe a necessidade urgente de se estudar e aplicar novas estratégias, 

haja vista que, o desenvolvimento regional principalmente nos aspectos: capital 

humano, educação e economia, ou seja, elementos discutidos nesse estudo têm se 

apresentado de maneira prejudicada, tanto para os indivíduos quanto para o meio 

ambiente, posto que, não haja capital humano suficiente que possa (re) orientar esses 

sujeitos para uma vivência sustentável, nem mesmo em situações de ordem de rotina a 

exemplo da escola básica. 

Há a necessidade de se pensar em formas de mudanças para o quadro regional 

apresentado. Dias, Arruda e Dias (2009) ressaltam que a falta de conhecimento básico 

bem como de alternativas de resiliência, nas populações mais pobres, seria uma das 

grandes razões para a pouca influencia governamental. Como resultado, há gastos 

consideráveis em etapas terciárias do ensino pela necessidade de mão de obra no 

mercado, o que por sua vez, deveria ser a educação básica a merecedora de políticas 

mais eficientes para essa formação, posto que, a redução da pobreza se dá a partir desse 

processo. 

Nesse sentido, ampliar o tempo no espaço de aprendizagem configura-se como 

uma situação interessante, porém o aspecto mais interessante dessa decisão é dar 

qualidade a esse tempo dentro desses espaços, tomada como uma medida imediata a ser 

executada. É preciso pensar o período escolar como uma oportunidade para desenvolver 

um conjunto de Habilidades Sociais necessários, tanto em professores, quanto em 

alunos a exemplo de países com realidades semelhantes como Finlândia, México, que 

investiram nesse treinamento e que atualmente professores e alunos mostram-se muito 

mais resistentes às oscilações sociais, tanto internas, quanto externas às regiões e com 

um nível educacional avançado nas escalas de nível avaliativo. O repertório das 

Habilidades Sociais nesse contexto, não se caracteriza como o controle da sala refere-se 

a uma questão fundamental que se relaciona a competência com que o professor planeja, 

participa e media interações educativas em sala de aula, ou seja, a promoção da 

qualidade esperada na escola (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 1997). 

Já se sabe que uma das principais formas de investir em capital humano é através 

da escolaridade e treinamento e nesse ínterim, é que se insere o Treinamento de 

Habilidades Sociais, cuidado médico, consumo de vitaminas e aquisição de informações 

(BEZERRA e RAMOS, 2009). 

O termo Habilidades Sociais, geralmente utilizado no plural, vem definir um 

conjunto de comportamentos de ordem pessoal que se traduzem como importantes para 

as interações na sociedade e na cultura principalmente, para intervir com maior 

competência sobre processos que, muitas vezes, mostram-se marginalizadores para 

determinadas sociedades. Já existem evidências que o educador valoriza a aquisição das 

habilidades interpessoais, mas que apresenta dificuldades em promovê-las (DEL 



PRETTE e DEL PRETTE, 1997). Diante disso, é possível perceber que, investir no 

capital humano de uma região, caracteriza-se como uma das primeiras medidas que 

podem trazer a liberdade no processo de desenvolvimento do contexto, entendida como 

uma das condições de desenvolver processos sociais em todas as suas instancias, haja 

vista que, é o homem, o principal responsável por transformações significativas em seu 

entorno, seja elas positivas ou negativas.  

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa exploratória mostrou-se nesse estudo como pertinente, posto que, o 

pesquisador necessita construir uma panorâmica, mesmo que nesse momento ainda se 

traduza como superficial, por não haver ainda um aprofundamento considerável sobre a 

temática por dois motivos: a) por se tratar de um primeiro momento de suscitar quebras 

de paradigmas na formação docente da região Tocantina; b) pelos protocolos e 

instrumentos sistematizados que são necessários, para que se realize uma pesquisa que 

apresente um maior aprofundamento nas informações nessa região, com vistas em dados 

mais apurados e sistemáticos. 

Sobre esse modelo de pesquisa Del Prette e Del Prette (2008), chama a atenção 

para uma análise integrada, ou seja, um olhar sobre a realidade tal qual como se 

apresente, em um sistema amplo que contemple tanto a diversidade cultural, quanto o 

conjunto de comportamentos do sujeito considerados como instrumentos de ordem 

singular.  

 

3.1 Fonte de análise 

 

Para esse momento realizou-se uma enquete como processo inicial composto por 

37 profissionais, sendo 27 professores de séries e localidades variadas (Pré-Escola, 

Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano), 3 coordenadores pedagógicos de escolas públicas 

e particulares e 7 profissionais que não fazem parte de nenhuma rede de ensino da 

região, todos do sexo feminino. Todos os professores que participaram da enquete 

possuem nível superior das seguintes áreas: 75% Pedagogos, 15% de áreas específicas 

como: Língua Portuguesa, Matemática e Geografia e 10% tem formação em Gestão 

Escolar. Os 27 professores pesquisados, encontram-se em pleno exercício da profissão, 

80% desses profissionais trabalham os dois turnos (matutino e vespertino) e 20% apenas 

um turno do dia. Na enquete foi questionado: Na sua concepção, quais os maiores 

entraves que atualmente encontram-se instalados nos espaços educacionais, traduzidos 

como um dos impedidores de aprendizagens e, consequentemente, do desenvolvimento 

na região onde você reside? Obteve-se 100% de respostas dos autores da enquete e a 

partir dessas respostas, constatou-se que as maiores dificuldades instaladas hoje dentro 

das escolas na região Tocantina deve-se, principalmente, à fase da adolescência de 

grande parte dos educandos, e os profissionais não saberem lidar com a diversidade 

tipológica comportamental que se encontra nesse contexto. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O olhar sobre o tímido desenvolvimento dessas regiões, bem como as condições 

de carências (cultural, educacional e econômica) e, consequentemente de vida dessa 

população, tornou-se objeto de estudo da presente pesquisa por compreender que, diante 

da pobreza em todos os aspectos apresentados nesses espaços, os efeitos dessa 

precariedade refletem no seu entorno com muita força, vindo a tornar-se interessante 



estudar esse quadro e sugerir possíveis alternativas e formas de minimizar 

significativamente essas fragilidades. 

O ponto de maior ênfase para possíveis mudanças nesse estudo caracterizou-se 

como a capacidade de construir um capital humano qualificado e motivado a produzir 

no interior da região, construído pelo viés de uma formação docente, eficaz aplicada por 

profissional capacitado para atender essa carência, compreendendo que esse docente 

alcança uma população muito maior em menos tempo e que a formação humana está, 

como a primeira tomada de decisão, entendidas como um processo que atinge pais, 

profissionais em todos os seus contextos, mas em especial, aqueles diretamente ligados 

a educação e aos alunos nas diferentes faixas etárias. No entanto, foi mostrado que, para 

se chegar a um nível de desenvolvimento considerado, é preciso que o individuo saia da 

inércia, fazendo-se necessário também trabalhar de maneira processual,  começando 

pela mudança nas realidades educacionais. 

Para convergir com os objetivos da pesquisa, buscou-se unir relatos de educadores 

ativos, às estatísticas publicadas, como forma de confrontar e comprovar a real 

necessidade de intervenções desse processo, com a realidade apresentada, de onde 

identificou a necessidade de mudanças significativas no contexto regional, para que se 

possa idealizar futuramente, melhor posição social, mediante as demais regiões do país. 

Considera-se que em todos os espaços, de acordo com o capital humano que se 

apresente, há a possibilidade de exploração de novos recursos internos de maneira 

equilibrada, haja vista que, as mudanças podem ocorrer também em localidades que se 

apresentam ainda de maneira impotencial. 

As condições sociais, econômicas e educacionais da região Tocantina, mais 

especificamente dos Municípios de Amarante, Buritirana, Davinópolis, Governador 

Edson Lobão, João Lisboa, Montes Altos, Senador La Roque e Imperatriz, levantam 

reflexões sobre a pobreza em vários níveis que devem ser discutidas, dentre eles o nível 

educacional. 

Nesse sentido, ampliar o tempo no espaço de aprendizagem configura-se como 

uma situação a se pensar, porém o aspecto mais interessante dessa decisão é dar 

qualidade a esse tempo dentro desses espaços, tomada como uma medida imediata a ser 

executada. É preciso pensar o período escolar como uma oportunidade para desenvolver 

um conjunto de habilidades sociais necessárias, tanto em professores, quanto em alunos 

a exemplo de países com realidades semelhantes como Finlândia, México, que 

investiram nesse treinamento e que atualmente professores e alunos mostram-se muito 

mais resistentes às oscilações sociais, tanto internas, quanto externas às regiões e com 

um nível educacional avançado nas escalas de nível avaliativo. (BEZERRA E RAMOS, 

2009). O repertório das habilidades sociais nesse contexto, não se caracteriza como o 

controle da sala, refere-se a uma questão fundamental que relaciona a competência com 

que o professor planeja, participa e media interações educativas em sala de aula, ou seja, 

a promoção da qualidade esperada na escola (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 1997). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi discutido, percebe-se que um desenvolvimento econômico 

regional, advém de um processo social, político e educacional equilibrado. 

O ponto de maior ênfase para possíveis mudanças nesse estudo caracterizou-se 

como a capacidade de construir um capital humano qualificado e motivado a produzir 

no interior da região, construído pelo viés de uma formação docente, eficiente aplicada 

por profissional capacitado para atender essa carência, por compreender que esse 

docente alcança uma população muito maior em menos tempo e por entender que a 



formação humana está, como a primeira tomadas de decisão, entendidas como um 

processo que atinge pais, profissionais em todos os seus contextos, mas em especial, 

aqueles diretamente ligados à educação e aos alunos nas diferentes faixas etárias. No 

entanto, foi mostrado que para se chegar a um nível de desenvolvimento considerado, é 

preciso que o indivíduo saia da inércia, fazendo-se necessário também trabalhar de 

maneira processual, começando pela mudança nas realidades educacionais. 

Para convergir com os objetivos da pesquisa, buscou-se unir relatos de 

educadores ativos, às estatísticas publicadas, como forma de confrontar e comprovar a 

real necessidade de intervenções desse processo, com a realidade apresentada, de onde 

identificou a necessidade de mudanças significativas no contexto regional, para que se 

possa idealizar futuramente, melhor posição social, mediante as demais regiões do país. 

Considerou-se que em todos os espaços, de acordo com o capital humano que se 

apresente, há a possibilidade de exploração de novos recursos internos equilibrado, 

entendendo que mudanças podem ocorrer também em localidades que se apresentam 

ainda de maneira impotencial. 

A conclusão desse estudo implica em reafirmar a necessidade de aplicar medidas 

que venham de fato promover mudanças nas regiões pesquisadas, com vistas na 

sustentabilidade, minimizando “pobreza crônica” dessas localidades. Tais medidas 

implicam em processos fixados em bases teóricas, estruturadas, instaladas de maneira 

sistematizada e planejada, com ações estruturadas que respeitem as culturas internas 

desses locais, adequando o ambiente para que as mudanças ocorram de maneira 

satisfatória. Cabe ressaltar em primeiro lugar, que essas medidas precisam estar bem 

definidas nas estruturas internas dos indivíduos dessas localidades, ou seja, nos 

comportamentos evidenciados no cotidiano, entendidas como habilidades sociais, no 

sentido de fazer com que cada um intervenha, valorizando a sua realidade e utilizando-

se das inúmeras possibilidades, tanto aquelas já existentes, como aquelas que ainda 

precisam ser desenvolvidas, para que, com clareza, essas populações tornem-se 

autônomas nas decisões e no desenvolvimento local. 
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