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AÇÕES SOCIAIS E EDUCACIONAIS COMO ELEMENTO PARA MUDANÇA DA REALIDADE EM UMA ESCOLA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL DE CAXIAS DO SUL 

    O Programa de Pós-Graduação em Administração da 

Universidade de Caxias do Sul iniciou       o programa 

Inovação Social e Sustentabilidade no ano de 2016 na 

comunidade Euzébio Beltrão de Queiroz e, em 2017, começou 

a atuar com suas intervenções na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Dante Marcucci. As atividades envolveram os 

cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Farmácia, 

Enfermagem, Música, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e 

Psicologia. 
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Avaliar os resultados obtidos através das intervenções 

realizadas pelo programa Inovação Social e Sustentabilidade 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dante Marcucci 
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Com a realização da investigação junto aos participantes do 

programa de extensão foi possível perceber  que as ações 

realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade de Caxias do Sul tem 

obtido bons resultados individuais e coletivos na turma, os 

avanços comportamentais e educacionais são visíveis. As 

atividades auxiliaram na aprendizagem, no convívio, 

melhorou a concentração, o interesse pelos conteúdos e  a 

atenção com o ambiente escolar. 
A metodologia utilizada para este trabalho foi uma pesquisação. 

Como técnica de coleta de dados, foi utilizado uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa de caráter exploratório descritivo com 

6 questões aplicada para a direção da Escola, a professora da 

turma e para os estudantes.  

e têm sido mais organizados, com companheirismo e respeito mútuo.  

Com a análise dos resultados, percebeu-se que, segundo a 

direção da escola, os estudantes demonstram mudanças nas 

suas atitudes, estão mais calmos e participativos na escola. 

 

A professora da turma aponta que os estudantes estão 

dedicando-se mais nas atividades e buscam manter bom 

comportamento para participarem do Programa. Os 

trabalhos em equipe têm sido mais organizados, com 

companheirismo e respeito mútuo.  
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A união dos termos “inovação social” e “sustentabilidade”, não 
vem definindo apenas as iniciativas que são voltadas ao 
progresso de pessoas em desvantagem econômica e 
vulnerabilidade social, ainda que estas sejam consideradas de 
modo relevante. O termo inovação social é alvitrado também 
em uma perspectiva extensiva, buscando diligenciar todas as 
habilidades que possui visando à melhoria de modos de vida 
sustentáveis: mudanças no modo como indivíduos ou 
comunidades atuam espontaneamente para obter um resultado 
(isto é, resolver um problema ou gerar uma nova 
oportunidade). Estas inovações são motivadas mais por 
mudanças de comportamento do que mudanças tecnológicas 
ou de mercado. 
Quando citado o tema da inovação, tem-se discutido 
principalmente observando as questões financeiras. Destaca-se 
a importância de discutir sobre a inovação também nas esferas 
ambientais e sociais, respeitando também as singularidades 
regionais. O termo é referido ao cuidado com estas questões 
em sua totalidade é a sustentabilidade. O desenvolvimento 
sustentável, de acordo com a ONU, não é comprometedor para 
que a capacidade de gerações futuras deixe de satisfazer suas 
necessidades. E as inovações sustentáveis também têm a 
oportunidade de gerar bons resultados complementares em 
âmbitos econômico, ambiental e social. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1987). 
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