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PREFÁCIO
A presente coletânea, que reúne artigos de autoria de
Pesquisadores de Pós-graduação Stricto Senso da Universidade San
Lorenzo - UNISAL. A satisfação se deve a dois principais motivos. O
primeiro pela natureza dos artigos, que abordam temas contemporâneos
e relevantes no âmbito da pesquisa científica. O segundo, por ter tido a
oportunidade de contribuir com a referida publicação, no sentido de
estimular a pesquisa científica e a produção de conhecimento em um
contexto que, cada vez mais, prioriza a inserção da qualidade
acadêmica.
Os artigos aqui apresentados trazem recortes de Teses e/ou
estudo de casos. A multiplicidade de olhares sobre essa realidade
mutante é uma outra característica importante do livro. Da avaliação
educacional, a importância da cultura, gestão e coordenação
educacional, passando por temas recentes da Educação e
Conhecimento, muito se tem a saborear nestas primeiras incursões
analíticas destes jovens autores.
O objetivo desse breve texto de apresentação foi demostrar o
mérito da coletânea que o leitor começará a explorar. Mas quero
aproveitar para parabenizar esses jovens autores pesquisadores e deixar
uma palavra de estimulo para que seja o primeiro de muitos trabalhos
futuros.

APRESENTAÇÃO
“Não seremos limitados pela informação
que temos. Seremos limitados por nossa
habilidade de processar esta informação.”
(Peter Drucker)
Este livro/e-book é fruto das pesquisas feitas pelos alunos
dos Programas de Pós-graduação stricto senso da Universidade San
Lorenzo – UNISAL. O principal objetivo foi trabalhar as experiências
aprendidas pelos autores.
Este livro é a materialização do conhecimento adquirido
pelos autores e agora transmitido para toda a comunidade acadêmica e
a sociedade de uma forma geral. Pois o conhecimento tácito destes
autores não pode ser perdido, e sim registrado para as próximas
gerações, e se possível atravessar as fronteiras físicas dos países e
continentes, auxiliando outros educadores e pesquisadores.
Os artigos presentes neste livro/e-book tratam de conteúdos
de pesquisas dos autores na produção de sua tese, materializando os
resultados obtidos. O aprendizado é contínuo e processual, e muitos dos
artigos aqui apresentados são estudos de casos.
Trata-se de um livro que para ser realizado teve a
participação do GPT – Publicações Acadêmicas e de seus diversos
colaboradores. Mostrando a importância de se trabalhar em equipe e
desenvolver as habilidades e competências na área de pesquisa.
Entretanto, é bom destacar a importância dos autores para
elaboração deste livro/e-book, pois com toda certeza eles são os
verdadeiros autores desta obra, por serem, os donos deste
conhecimento. E diante do fato, nosso muito obrigado.

Francisco Ricardo Almeida Amorim
Organizador
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1 A DESCENTRALIZAÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS
PÚBLICAS
NETO, Raimundo Nonato - UNISAL1
CARNEIRO, Jozemar Machado - UNISAL2
Resumo
Buscou-se compreender nesta pesquisa o poder descentralizador na
gestão escolar em uma perspectiva democrática nas escolas públicas de
ensino fundamental por meio de ações e instrumentos necessários ao
bom desempenho da rede pública de ensino. Através da consolidação
de uma prática democrática no ambiente escolar que deve assegurar a
participação dos alunos, pais, professores, funcionários, coordenadores
e diretores, tanto no Projeto Político Pedagógico quanto nas
deliberações pedagógicas, ou seja, a implantação e o desenvolvimento
do modelo de gestão escolar descentralizada. A pesquisa tem o poder
de demonstrar e ao mesmo tempo de inferir que a descentralização da
gestão escolar é de extrema relevância para a educação, principalmente
para as comunidades escolares onde estão situadas as escolas com
maior número de alunos, porém, para que isso ocorra é necessário que
haja a abertura por parte do núcleo gestor e o envolvimento de toda
comunidade escolar.
Palavras-chave: Democrática. Escolar. Gestão. Poder.

1

Mestre em Ciências da Educação, Doutorando em Ciências da Educação - UNISAL,
SME de Coreaú, Professor, prof.raimundinho@bol.com.br
2
Mestre em Ciências da educação, Doutorando em Educação Física - UNISAL, SME
de Tianguá, Professor, jozemarmachado@hotmail.com
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1.1 Introdução
O assunto relacionado à gestão escolar descentralizada tem
sido motivo de estudo no âmbito acadêmico e na sociedade. O gestor
da atualidade deve gerenciar com responsabilidade, entendendo que as
funções escolares devem ser descentralizadas da personagem chamada
diretor, tendo como função principal da educação a formação da
cidadania. Chefiar, objetivar, dando ênfase à participação dos
envolvidos no cenário escolar.
As políticas educacionais adotadas pelo Governo Federal,
desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), Lei nº. 9.394,
de 20/12/96, têm enveredado esforços para democratizar a participação
e as deliberações dos agentes escolares, a saber, professores, alunos
funcionários, pais e gestores. Sabe-se que a Lei 9.394/96, de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Inciso VIII, possibilita às escolas muita
flexibilidade e abertura no processo educacional brasileiro.
O problema de investigação partiu do poder descentralizador
na gestão escolar em uma perspectiva democrática nas escolas públicas.
Tem como objetivo analisar o poder descentralizador na gestão escolar
mediante o planejamento coletivo em busca da gestão democrática. A
metodologia utilizada foi a quantitativa, o método dedutivo, de nível
descritivo, de corte longitudinal, tendo como técnica o estudo de campo.
Ou seja, os resultados foram tabulados no Microsoft Excel para
apresentação dos resultados finais da pesquisa.
Os resultados evidenciam que a proposta de uma gestão
escolar descentralizada não está ligada somente às ações de uma pessoa,
mas, de várias, envolvendo toda a comunidade escolar apesar de o papel
do diretor ser fundamental na administração escolar.
Autores como Rosa (2009), Dirceu (2009), Libâneo (2003 e
2009), Paro (2003), Gadotti (2000), Lück (2009) refletem sobre a
necessidade de mudanças dos paradigmas para que se tenha uma gestão
escolar descentralizada. Sobretudo, na perspectiva de formar o cidadão,
assegurando-lhe o sucesso na aprendizagem e na formação da postura
cidadã, a participação do gestor apresenta diferenças, valoriza quanto à
natureza, ao caráter, às finalidades e ao alcance dos objetivos da
educação, pois está se constitui de dinâmicas que se caracterizam por
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processos de busca coletiva de oportunidades de escolarização em prol
da inclusão social.
Com base nestas considerações, buscou-se analisar sobre a
importância dessa pesquisa para a sociedade, dando ênfase as
comunidades escolares, na perspectiva da afirmação de uma gestão
escolar descentralizada.
O artigo está dividido em dois momentos: o primeiro
momento discorre sobre a teoria de GESTÃO ESCOLAR
DESCENTRALIZADA, defendida pelas leis e os teóricos da educação.
Foi percebido através de estudo e pesquisa nas Escolas Públicas de
Ensino Fundamental a necessidade de compreender como deve ser a
gestão escolar, segundo os teóricos. O segundo momento trata-se da
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS aos gestores escolares,
professores, alunos e pais ou responsáveis. A partir da análise sobre
gestão escolar descentralizada nas Escolas Públicas de Ensino
Fundamental, falaremos que os sujeitos pesquisados entendem que o
gestor escolar é sempre visto como a liderança máxima na escola.
Portanto, cabe ao núcleo gestor coordenar e buscar soluções conjuntas,
envolvendo a todos, ou seja, a descentralização das funções.
Apresentaremos, ainda, as considerações finais.
1.2 A Gestão Descentralizada e os Documentos Oficiais
Partindo do princípio que todos têm direito à educação de
qualidade, a Constituição Federal Brasileira, a LDBEN – Leis de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os PCNs – Parâmetros
Curriculares Nacionais, buscam nortear os rumos da Educação
Brasileira, garantindo direitos e deveres básicos de cidadania,
conquistados através da Educação Fundamental e consagrados naquilo
que é primordial e essencial: aprender com êxito, o que propicia a
inclusão numa vida de participação e transformação nacional, dentro de
um contexto de justiça social, equilíbrio e felicidade.
A questão da autonomia, mencionada no artigo 15, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é citada em dois
âmbitos: pedagógico e administrativo. A esse respeito, Paro (2001, p.
83-84) comenta que:
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[...] É preciso, entretanto, estar atento para, com
relação à autonomia administrativa, não confundir
descentralização de poder com desconcentração
de tarefas, e, no que concerne a gestão financeira,
não identificar autonomia com abandono e
privatização. A descentralização do poder se dá na
medida em que se possibilita cada vez mais aos
destinatários do serviço público sua participação
efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas
tomadas de decisão [...] No que concerne a
autonomia pedagógica [...] ela deve se fazer sobre
bases mínimas de conteúdos curriculares,
nacionalmente estabelecidos, não deixando os
reais objetivos da educação escolar ao sabor de
interesses meramente paroquiais deste ou daquele
grupo na gestão da escola.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, o
conceito de autonomia está associado ao fortalecimento da
democratização da gestão escolar, por meio da participação responsável
de todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um
compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais
significativos.
Com a abertura política no Brasil, fez-se necessária a
elaboração de dispositivos legais para que ocorresse a gestão escolar
democrática:
Tem-se, então, a própria Constituição de 1988,
que incorpora, em seu texto, a necessidade da
ocorrência dessa gestão nas escolas públicas,
através da obrigatoriedade de acesso ao ensino
fundamental gratuito, inclusive para os estudantes
que não o completaram em idade própria, e da
progressiva universalização do ensino médio
gratuito (ROSA 2009, p.18).
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Os teóricos pesquisados nesta Tese principalmente Libâneo,
Paro, Lück e Gadotti defendem por unanimidade que, para haver uma
gestão escolar democrática e descentralizada, é necessário diálogo,
transparência, humildade, comprometimento, competência, prudência,
entre outras, ou seja, na realidade percebe-se na maioria dos núcleos
gestores, o contrário. Como por exemplo: centralização e/ou desvio de
função, autoritarismo, prepotência, e muito despreparado para conduzir
os trabalhos entre o corpo docente, discente, funcionários e pais, ou
seja, a comunidade escolar. Surgem assim, empecilhos para que haja
uma gestão descentralizada, que tanto falam os teóricos e as leis da
educação brasileira.
1.3 A Descentralização na Gestão Escolar nas Escolas Públicas
Uma gestão descentralizada preocupa-se em proporcionar não
só aprendizado, mas também um ambiente prazeroso e harmonioso,
proporcionando confiança para os educandos e todos que fazem parte
da comunidade escolar:
Na escola, o diretor é o profissional a quem
compete a liderança e organização do trabalho de
todos os que nela atuam, de modo a orientá-los no
desenvolvimento de ambiente educacional capaz
de promover aprendizagens e formação dos
alunos, no nível mais elevado possível, de modo
que estejam capacitados a enfrentar os novos
desafios que são apresentados (LÜCK, 2009,
p.17).
Segundo Luck (2009, p.18) “compete, pois ao diretor
escolar, para o exercício pleno de seu trabalho, construir um repertório
conceitual próprio em sua escola, sobre a educação e o seu trabalho de
liderança educacional”, de modo a saber traduzir esse repertório em
ações efetivas.
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Nessa perspectiva, a participação da comunidade é
indispensável para a efetivação da democracia, no sentido de participar
da tomada de decisões, do planejamento, da execução e avaliação, pois
favorece a melhoria da educação como um todo. “A escola e o modo de
se organizar constituem um ambiente educativo, isto é, um espaço de
formação e de aprendizagem” (LIBÂNEO, 2009, p. 294).
Aos diretores escolares compete zelar pela realização dos
objetivos educacionais, pelo bom desempenho de todos os participantes
da comunidade escolar que atinge os padrões de qualidade definidos
pelo sistema de ensino e leis nacionais, estaduais e municipais. Assim,
a função do gestor em uma escola democrática é favorecer um clima de
motivação e comprometimento da comunidade escolar entre: gestores,
professores, funcionários, pais e alunos, para que haja com o sucesso da
escola e o desempenho dos educandos em sua aprendizagem:
“A gestão escolar constitui uma das áreas de
atuação profissional na educação destinada a
realizar o planejamento, a organização, a
liderança, a orientação, a mediação, a
coordenação, o monitoramento e a avaliação dos
processos necessários à efetividade das ações
educacionais orientadas para a promoção da
aprendizagem e formação dos alunos” (LÜCK,
2009, p.23).
Sobretudo devem zelar pela constituição de uma cultura
escolar proativa e empreendedora capaz de assumir com autonomia a
resolução e o encaminhamento adequado de suas problemáticas
cotidianas, utilizando-as como circunstâncias de desenvolvimento e
aprendizagem profissional.
1.4 Planejamento e Organização do Trabalho Escolar pela Gestão
Democrática
Planejar constitui-se em um processo imprescindível em
todos os setores da atividade educacional. E a escola de um modo geral

16

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

deve ser gerida por meio de instrumentos próprios da gestão, como: o
planejamento estratégico e o projeto político-pedagógico da escola, em
que, essas ferramentas não podem ficar somente trancafiadas nas
gavetas.
Os gestores são quem proporcionam as mudanças da escola,
fomentando o novo quanto aos objetivos, processos, estratégias,
tecnologias entre outras. Paro (2001, p. 69) afirma que:
À sua condição de responsável último pela escola
e de preposto do Estado no que tange ao
cumprimento da lei e da ordem na instituição
escolar, soma-se agora seu novo papel de lider da
escola, legitimado democraticamente pelo voto de
seus comandados, que exige dele maior apelo aos
interesses do pessoal escolar e dos usuários, em
contraposição ao poder do Estado. Isto serviu para
introduzir mudanças na conduta dos diretores
eleitos, que passaram a conviver com as
solicitações de professores, funcionários,
estudantes e pais.
A este respeito é preciso aprofundar as reflexões de modo
que, “o diretor vai além da mobilização das pessoas para a realização
eficaz das atividades, pois implica intencionalidade, definição de um
rumo educativo, tomada de posição antes aos objetivos escolares sociais
e políticos, em uma sociedade concreta” (LIBÂNEO 2003, p. 331).
Além do mais, o gestor marca a vida das pessoas, pois se inter-relaciona
com elas constantemente, interferindo no seu fazer.
De acordo com o relato de Lück (2001, p. 98) “o gestor deve
ter a habilidade de influenciar o ambiente que depende em grande parte,
da qualidade e do clima escolar, do desempenho do seu pessoal e da
qualidade do processo ensino aprendizagem”.
A escola estará educando para a democracia e para a
cidadania. Para desenvolver uma gestão democrática é necessário que a
escola se caracterize como um espaço aberto, onde seja reconhecida a
natureza individual, social e cultural do educando. Conforme a visão de
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Libâneo (2007, p. 331) “com base nesse princípio mais geral, há que
destacar o papel significativo do diretor da escola na gestão da
organização do trabalho escolar”. Portanto, a participação constitui-se
do princípio de integração entre a escola e a comunidade, conciliando
interesses pessoais e coletivos, peculiares, culturais e exigências
universais da convivência humana.
“Gestar uma escola democraticamente exige alguns fatores,
como autoridade, responsabilidade, decisão, disciplina e iniciativa”,
ressalta (LIBÂNEO, 2004, p. 216). É, neste sentido, que se pensa na
utopia de uma escola participativa, pois, dessa maneira, a escola deve
ter em mente o seu papel com relação à responsabilidade, sendo que,
nesse processo visa possibilitar o desenvolvimento do ser humano,
preparando para esse exercício da cidadania dentro e fora da instituição
escolar.
1.5 Desafios para a Gestão Descentralizada nas Instituições
Escolares
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e
assegura condições organizacionais, operacionais e pedagógicodidáticas que permitam o bom desempenho dos professores em sala de
aula, de modo que todos os seus alunos sejam bem-sucedidos em suas
aprendizagens. “A organização escolar é um espaço de
compartilhamento, de significados, de conhecimento e de ações entre
as pessoas” (NETO 2016, p.12).
As características apontadas reforçam a ideia de que a
qualidade do ensino depende de mudanças no âmbito da organização
escolar, envolvendo a estrutura física e as condições de funcionamento,
a estrutura e a cultura organizacionais e as relações entre alunos,
professores e funcionários:
A participação e a democratização num sistema
público de ensino é a forma mais prática de
formação da cidadania, haja vista que a mesma
dá-se na participação, no processo de tomada de
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decisão. A cidadania não nasceu espontaneamente
nem automaticamente (GADOTTI, 1997, p. 48).
É a escola como um todo que deve responsabilizar-se pela
aprendizagem dos alunos, especialmente em face dos problemas
sociais, culturais e econômicos que afetam atualmente os
estabelecimentos de ensino. Partindo do pressuposto de que a cidadania
escolar está enraizado no coletivo, que requer uma relação com o outro,
que implica em partilha, em participar das discussões e decisões sobre
a ação. “A administração escolar em decorrência do trabalho
cooperativo com todos os envolvidos no processo escolar passa a ser
guiados por uma vontade coletiva, em direção ao alcance dos objetivos
verdadeiramente educacionais da escola” (PARO, 2001, p. 160).
Para Libâneo (2009, p. 293), “o projeto educativo coletivo
construído coletivamente é o construto da identidade escolar,
considerado o instrumento fundamental que permite uma gestão
democrática”. “A organização e gestão da escola correspondem a
necessidade de a instituição escolar dispor das condições e dos meios
para a realização de seus objetivos” (LIBÂNEO 2009, p. 294). Todavia,
a ideia de que todos devem estar envolvidos com os objetivos e os
processos da gestão não pode ser confundida com um falso
igualitarismo entre funções e papeis dos membros da equipe escolar.
1.6 O Perfil do Gestor e dos demais Profissionais Envolvidos em
uma Gestão Descentralizada.
Afirma Gadotti (1997, p. 1) “a participação e a
democratização num sistema público de ensino é a forma mais prática
de formação da cidadania, haja vista que a mesma dá-se na participação,
no processo de tomada de decisão”. Assim sendo, compreende-se que,
a escola, como a vida, está em contínuo movimento, e esses indicadores
devem ser considerados a partir do contexto de cada escola, das
condições específicas e dos diferentes momentos do seu trabalho:
A escola com a gestão democrática é uma
instituição diferente e que deve ser reorientada a
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fim de que se permita a vivência coletiva entre
gestores, professores, funcionários, alunos e a
família, para que se fortaleça a interação entre os
grupos e se faça uma organização autêntica,
respeitando as singularidades na pluralidade dos
sujeitos (LIBANÊO, 2009, p. 332).
O tipo de gestão desenvolvido na escola, conforme já foi
mencionado ao longo dessa pesquisa, é considerado um dos indicadores
mais significativos de qualidade, pois todos os demais são
características de uma gestão eficaz. Vale ressaltar que, conforme
Libâneo (2009, p. 326) “a participação necessita de contraponto da
direção, outro conceito importante da gestão e função do gestor escolar
que visa promover a gestão participativa”. Assim, a existência de
professores qualificados é considerada uma condição essencial para o
sucesso da escola. Vale salientar nas palavras de Paro (2000, p. 212)
que, “se a instituição escolar passa a acolher a presença e a ação de
todos os componentes da escola, também passa a transformar-se numa
autêntica comunidade educativa”.
Diante da importância do tema, uma escola de qualidade é,
portanto, aquela que está preocupada com a qualificação dos seus
profissionais e que está atenta tanto para identificar as necessidades de
formação dos seus professores quanto para buscar as condições dessa
qualificação. Neste caso, a ideia de ter as escolas como preferência para
a formulação e gestão das políticas públicas educacionais não é nova,
sendo um ponto importante e fundamental para que a gestão escolar seja
uma democracia participativa:
A direção da escola, além de ser uma das funções
do processo organizacional, é um imperativo
social e pedagógico. O significado do termo
direção, no contexto escolar, difere de outros
processos
direcionais,
especialmente
os
empresariais. Ele vai além da mobilização das
pessoas para a realização eficaz das atividades,
pois implica intencionalidade, definição de um
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rumo educativo, tomada de posição antes aos
objetivos escolares sociais e políticos, em uma
sociedade concreta (LIBÂNEO, 2003, p. 331).
A administração pode ser vista, assim, tanto na teoria como
na prática, como dois amplos campos que se interpenetram: a
racionalidade do trabalho e a coordenação do esforço humano coletivo
(PARO 1996, p. 20). Dessa forma, é relevante reconhecer o papel do
gestor na condição do aluno na escola, em sua permanência,
compreendendo a importância de manter na sala de aula futuros
cidadãos, com seus direitos e deveres, inseridos na sociedade do
conhecimento.
1.7 A Gestão Escolar e a Aprendizagem do Aluno no Ensino
Fundamental
A concepção de gestão entrou para o universo escolar no
final do século XX, e, nos dias atuais, define-se como a constituição de
um grupo com atribuições de papeis e com um líder capaz de mobilizar
o grupo, que se posicione de acordo com os fundamentos da proposta
entendendo que o mesmo “aprender” que se busca do aluno, que é a
mesma predisposição que se cobra do professor para as novas
aprendizagens, a escola espera do seu gestor, Libâneo (2004, p. 215)
alerta que:
gerenciar é dirigir e coordenar os andamentos dos
trabalhos, o clima de trabalho, a eficácia na
utilização dos recursos e meios, em função dos
objetivos da escola; assegurar o processo
participativo de tomada de decisões e, ao mesmo
tempo, cuidar para que essas decisões se
convertam em ações concretas; assegurar a
execução coordenada e integral das atividades dos
setores e elementos da escola, com base nas
decisões tomadas coletivamente; articular as
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relações interpessoais na escola e entre a escola e
a Comunidade.
Como educador, o gestor escolar tem o desafio de se
perguntar sobre o seu papel, o que é mais significativo para o aluno
tanto em termos do conhecimento quanto para o desenvolvimento de
habilidades competências e valores, acompanhar as transformações
sociais e fazer parcerias para realizar uma gestão eficiente. “Mas, de
qualquer forma, é um instrumento que existe e precisa ser aperfeiçoado,
com vistas a que se torne o embrião de uma verdadeira gestão colegiada
e articulada com os interesses populares na escola” (PARO 2004, p.12).
Embora ainda não esteja plenamente consolidada, a gestão
escolar refere-se a processos, políticas e ações administrativas que se
constroem no interior das instituições educativas:
A educação, sendo uma prática social, não pode
restringir-se a ser puramente livresca, teórica, sem
comprometer-se com a realidade local e com o
mundo que vivemos. O conhecimento é tanto mais
eficiente quanto se fizer na prática e levar a uma
prática coerente e consciente (PILETTI, 2007, p.
130).
Dessa forma, é importante lembrar que a gestão escolar vai
além do âmbito da escola. Sua proposta que destaca o papel de
articulador da escola, desloca-se, também para a construção dinâmica
da identidade instituição educacional. Por isso, é de grande importância
à participação do gestor em todas as atividades da escola, inclusive no
processo pedagógico.
1.8 Práticas Pedagógicas e a Democracia Escolar: Grêmio Escolar,
Conselho Escolar ou de Classes
Um dos maiores desafios que os gestores escolares estão
enfrentando é o novo processo de gestão democrática, que exige que o
gestor escolar tenha uma visão ampla das práticas educativas:
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Para que as escolas funcionem faz-se necessário
que o gestor tenha a capacidade de tomar decisões
e de assumir o controle delas, ocorrendo, desta
forma, a gestão. E outra contribuição importante é
a de organizar, administrar que são termos
aplicados aos processos organizacionais, com
significados muito parecidos (LIBÂNEO, 2004,
p.97).
Na gestão da escola pública é necessário transparência, para
que um novo processo democrático possa emergir, constituindo-se
realidade e possibilitando ao gestor de forma participativa, administrar
conflitos, fazendo superar as práticas autoritárias e compreendendo a
educação como instrumento de emancipação humana.
Segundo Martelli (2004, p. 67), temos de rememorar
passagem dos “subsídios para elaboração do Estatuto do Grêmio
Estudantil”, que com o surgimento das grandes escolas ganham uma
função educacional coletiva e democrática. Diante dessas
características, observa-se que os desafios pedagógicos constituem a
própria função de gerenciar uma unidade educacional com uma gestão
democrática e descentralizada:
Os Grêmios Estudantis compõem uma das mais
duradouras tradições da nossa juventude. Pode-se
afirmar que no Brasil, com o surgimento dos
grandes Estabelecimentos de Ensino secundário,
nasceram também os Grêmios Estudantis, que
cumpriram sempre um importante papel na
formação e no desenvolvimento educacional,
cultural e esportivo da nossa juventude,
organizando debates, apresentações teatrais,
festivais de música, torneios esportivos e outras
festividades (PARANÁ, 2010, p. 05).
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O grêmio seria um mecanismo de aprofundamento da
democracia dentro das escolas, que, com seu potencial, leva o ambiente
escolar a ser mais participativo, concretamente ativo, onde as partes são
escutadas e levadas à participação efetiva na construção da escola,
respeitando a individualidade, a identidade e os anseios de cada um dos
que nela se encontra inserida e deve ser ouvido.
O conselho escolar, ou conselho de classes em algumas
instituições é visto como o mesmo núcleo de tomada de decisões, em
outras são separados apenas com a inclusão ou exclusão de pais e alunos
em seu corpo.
O que se percebe é que, muitas das melhorias que se deseja
e que se acaba conseguindo para a educação enquanto processo, nascem
dos conselhos, que, com sua autonomia e crescimento, acabam por
desenvolver ainda mais seus aspectos essenciais para que se possa
melhorar os índices e organizar a escola, mudando alguns aspectos que
estejam negativos:
É essencial que a comunidade educacional auxilie
no desenvolvimento da escola, na melhoria da
compreensão desta como um todo, considerando
o contexto local, promovendo processos de
reflexão, debate, proposição, registro, produção,
organização,
consolidação,
sistematização,
replanejamento e intervenção (GAGNO,
SCHANE 2012, p. 03).
O que se pode dizer, finalmente, é que o conselho escolar ou
de classe, trata-se de uma forma da escola se olhar, de dentro para fora,
com os profissionais e alunos, e de fora para dentro, a partir da
comunidade representada pelos pais, de se abrir para a participação
ativa de todos e para a democracia pautada na tomada de decisões de
forma coletiva.
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1.9 Considerações finais
Dentro do contexto do estudo feito através desta pesquisa foi
possível compreender que a descentralização da gestão da escola denota
um trabalho sério que envolve toda comunidade escolar. O sucesso do
trabalho do gestor escolar depende do empenho do saber fazer
pedagógico dos demais participantes que conduzem o grupo. “A
participação e a democratização num sistema público de ensino é a
forma mais prática de formação da cidadania, haja vista, que a mesma
dá-se na participação, no processo de tomada de decisão” (GADOTTI,
1997, P. 48).
Segundo Libâneo (2001, p.102) “o conceito de participação
é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola,
possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo
de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar”.
A descentralização da gestão escolar na escola democrática
não deve se limitar apenas a um tipo de participação, e sim, distribuir
as atividades educacionais a toda comunidade escolar. Pois este é só um
dos instrumentos que devem ser utilizados, mas também voltar-se cada
vez mais para os desafios de uma gestão escolar democrática e
participativa. Entende-se que em reposta a pergunta de investigação
sobre a descentralização na gestão escolar em uma perspectiva
democrática nas escolas públicas de ensino fundamental, a
administração escolar atinge plenamente a gestão democrática, quando
o gestor escolar busca sempre uma aprendizagem, que deve ser
encarada por todos que fazem a comunidade escolar.
Por fim, deve-se destacar que dentro de uma visão mais
ampla o diretor escolar precisa estar muito preocupado com a melhoria
dos indicadores educacionais da escola estes que são os condutores
principais dessa superação de dificuldades de aprendizagem.
Finalmente, percebe-se que a gestão escolar descentralizada está
relacionada com a qualidade da educação e com a influência da prática
da gestão escolar e sua equipe pedagógica.
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2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR
CARNEIRO, Jozemar Machado - UNISAL3
NETO, Raimundo Nonato - UNISAL4
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as políticas de
inclusão que sustentarão a inserção de alunos com Transtorno do
Espectro Autista na rede Comum de Ensino, bem como as principais
características da síndrome para maior compreensão do professor,
metodologias e estratégias de ensino. A discussão perpassa a ideia da
educação inclusiva, ou seja, os desafios encontrados pelo professor
diante desta proposta que norteia a educação inclusiva nos tempos
atuais e estratégias que poderão ser adotadas na tarefa educacional com
a criança autista na sala de aula, as quais devem impulsioná-lo ao
processo de diálogo e estudo. Para tanto, se compreende a importância
da participação e comprometimento de todos: pais, professores, equipe
pedagógica e sociedade, os quais deverão buscar maior conhecimento
sobre o transtorno, transformando seus paradigmas diante da
diversidade humana e cultural. A metodologia adota para este estudo
foi uma pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Educação. Inclusão.
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2.1 INTRODUÇÃO
A inclusão é um desafio enfrentado atualmente pelos
profissionais da Educação Básica e Superior, porém, um direito de todo
indivíduo, mesmo que apresente características muito diferentes da
maioria. E é na perspectiva de uma escola inclusiva e comprometida
com o saber, conforme determina a legislação, que as escolas de ensino
comum deverão atender em seu espaço as crianças especiais.
Para tanto, é preciso ter o conhecimento de cada aluno,
respeitar as suas especificidades, assim como valorizar suas condições
de desenvolvimento e atuar com uma intervenção pedagógica de
qualidade que possa atingir suas funções psicológicas superiores. Neste
contexto, a inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais
(NEE) no Ensino Comum tem gerado amplos debates na esfera social e
acadêmica acerca da viabilidade e dos benefícios da inserção dessas
crianças nas escolas comuns.
Além disto, foram levantadas indagações existentes acerca
das condições e recursos físicos e humanos para recebê-las de forma
adequada, pois, é preciso que tanto a equipe técnica e pedagógica
quanto os professores estejam preparados e instrumentalizados numa
formação acadêmica especializada e competente para desenvolver um
trabalho acadêmico específico e condizente com as necessidades
especiais de cada criança.
É nesta perspectiva que se busca apresentar por meio desta
pesquisa algumas definições e as principais características acerca do
Transtorno do Espectro Autista (TEA), de forma a entender os
caminhos, metodologias e procedimentos que o educador deverá
utilizar para que seu trabalho ocorra de forma positiva e eficaz.
O presente artigo buscou fundamentação teórica por meio de
pesquisa bibliográfica e qualitativa. Para isso, tomou-se como
embasamento as leituras de Marconi e Lakatos (2008), o que
possibilitou a compreensão dos procedimentos metodológicos
necessários para a realização e conclusão da referida pesquisa. Segundo
Marconi e Lakatos (2008) a pesquisa qualitativa “se desenvolve numa
situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e
flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.
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Desse modo, no que se refere, o estudo pode ser considerado de cunho
bibliográfico. Esse artigo é fundamentado nos autores Bosa (2002),
Gauderer (1993), Rivière (2004) e Wing (1992).
2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO
O autismo é considerado um transtorno global, com
comprometimento em diversas áreas de seu desenvolvimento que gera
falta de habilidade de interação social recíproca, habilidades de
comunicação, ausência de interesses e atividades em qualquer aspecto
(BONORO, 2010). Segundo Bosa (2002) os primeiros relatos e
suposições teóricas, bem como as primeiras publicações sobre o
autismo, foram feitos pelos psiquiatras infantis Leo Kanner (1943) e
Hans Asperger (1944) com base nos casos que acompanhavam na
época, porém com algumas similaridades e diferenças, que veremos
logo mais.
Ao analisar e caracterizar o quadro autista, Asperger (1944)
sugeriu a hipótese de que fosse um transtorno profundo do afeto ou
“instinto”, e tanto Asperger como Kanner chegaram a seguinte
conclusão:
Coincidentemente, ambos empregaram o termo
autismo (inicialmente na forma de adjetivo –
distúrbio autístico do contato afetivo para Kanner
e psicopatia autística para Asperger, e mais tarde
na de substantivo – autismo infantil precoce;
Kanner, 1944) para caracterizar a natureza do
comprometimento. Isto foi uma tentativa de
enfatizar os aspectos de intenso retraimento social
observado em seus pacientes (BAPTISTA;
BOSA, 2002, p. 26).
Nas décadas seguintes, diversos autores passaram a
descrever e fazer definições acerca do autismo em estudos com
crianças. De acordo com Gauderer (1993) a mais utilizada foi
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desenvolvida pelo “Board of Directors of the National Society for
Autistic Children”, atualmente denominada ASA – Autism Society of
American.
O termo autismo foi utilizado pela primeira vez no ano de
1911 por Eugene Breuler, em 1911, com o intuito de descrever sintomas
negativos e a alienação social de sujeitos que sofriam de esquizofrenia.
Em 1943, Leonard Kanner e Hans Asperger realizaram as primeiras
publicações utilizando-se do termo para descrever crianças com
dificuldades de estabelecer contato afetivo e, conseqüentemente, falha
na comunicação entre estes (BONORO, 2010).
Num breve relato histórico Bonoro (2010) lembra que Leo
Kanner foi um psiquiatra austríaco, que contribui muito para as
pesquisas sobre autismo, sendo que a grande originalidade de seus
estudos foi a de individualizar, em um grupo de crianças que lhe foram
encaminhadas, uma nova síndrome, reunindo sinais clínicos específicos
que formam um quadro clínico totalmente à parte e diferenciado das
síndromes psiquiátricas existentes. O Transtorno do Espectro Do
Autismo (TEA) é considerado um transtorno com forte base genética,
conforme evidências científicas (GUPTA; STATE, 2006). De acordo
com Zanon et al (2014, p.25):
O termo Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA) vem sendo utilizado, nas publicações, para
se referir a uma classe de condições
neurodesenvolvimentais que, geralmente, inclui o
transtorno artístico, o de Asperger, o desintegraivos da infância e o transtorno global do
desenvolvimento não especificado, também
conhecido como autismo atípico. Não há mais
subcategorias como Transtorno de Asperger,
Transtorno Autista, entre outros; todos agora são
tratados como Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA).
Conforme se analisa na citação acima, este grupo de
transtornos apresenta como principais sintomas: déficits de habilidades
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sociais, comunicativas (verbais e não-verbais) e, repetitivos e
estereotipados. Várias pesquisas têm oferecido evidências de que este
transtorno decorre de disfunções do sistema nervoso central (SNC), que
acarretam uma desordem no padrão do desenvolvimento da criança
(SILVA; MULICK, 2009).
De acordo com Khoury et al (2014, p.10);
O DSM-5 agrupou e incluiu quatro das cinco
categorias dos TID do DSM-IV na condição de
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).
Foram elas: Transtorno Autista, Transtorno
Desintegrativo da Infância, Transtorno de
Asperger
e
Transtorno
Invasivo
do
Desenvolvimento Sem Outra Especificação. De
acordo com o DSM-5, esses transtornos não terão
mais validade em termos de condições
diagnósticas distintas. Assim, passarão a ser
considerados no mesmo espectro do autismo.
Esta condição tem início precocemente e as dificuldades
apresentadas podem levar ao comprometimento do desenvolvimento
infantil, bem como ao longo de sua vida. Hoje em este grupo de
transtornos é compreendido como uma síndrome comportamental
complexa, sendo que possui múltiplas etiologias, e a combinação de
fatores genéticos e ambientais (ZANON et al, 2014).
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Figura: Áreas de maior comprometimento no transtorno autista

Fonte: KHOURY et al (2014)

Este transtorno situa-se entre os transtornos invasivos do
desenvolvimento, sendo caracterizado pelo atraso ou funcionamento
anormal, que tem início antes dos três anos de idade, em pelo menos
uma das seguintes áreas: interação social, linguagem para fins de
comunicação social, jogos imaginativos ou simbólicos (FREITAS,
2008). Bosa (2006, p.48) afirma que;
Atualmente, o autismo é classificado como um
transtorno invasivo do desenvolvimento que
envolve graves dificuldades ao longo da vida nas
habilidades sociais e comunicativas – além
daquelas atribuídas ao atraso global do
desenvolvimento – e também comportamentos e
interesses limitados e repetitivos
Conforme demonstra o estudo de Freitas (2008) os
atendimentos necessários para o desenvolvimento e inclusão do aluno
com TEA são atividades lúdicas, de comunicação e socialização. Neste
sentido, Bosa (2006) argumenta que embora a comunicação e
sociabilização tendem a permanecer durante toda a vida em crianças
com TEA, os atendimentos com intervenção para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas, de linguagem e adaptativas apresentam
impactos positivos.
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As características marcantes citadas por Bosa (2002),
revelam que crianças autistas demonstram comportamento
automutilativo (como: morde-se, bater-se, ferir-se com objetos); alta
sensibilidade a barulhos comuns; interesse pelo cheiro e texturas dos
objetos ou partes do corpo das pessoas como: a orelha, cabelo, barriga
e outros; dependendo muito do desenvolvimento cognitivo e severidade
dos sintomas.
Segundo Kanner (1943) crianças autistas podem apresentar
uma boa inteligência, apesar de não demonstrarem, e destacou algumas
características positivas a respeito como: a memória, sendo capaz de
lembrar fatos ocorridos há anos atrás e ainda apresentam uma
surpreendente habilidade na motricidade fina para girar objetos
circulares. Sendo assim, é preciso acreditar no seu potencial cognitivo.
A evolução do autista é variável, dependendo do grau de
inteligência e da gravidade dos sintomas existem várias manifestações
diferentes tais como: fobias, perturbações de sono ou de alimentação,
crises de birra ou até agressividade. Ele tem diversos níveis que se
dividem em quatro áreas que são: social, comunicativa, imaginação e
repetições de atividades (KLIN, 2006). É de extrema importância que
avaliações sejam realizadas para acompanhar e fazer os ajustes
necessários, pois muitos sintomas mudam e podem até desaparecer com
o tempo, surgindo outros.
2.3 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) demonstram sinais clínicos já nos primeiros meses de vida, como
as dificuldades em: brincar de faz de conta, interação social,
comunicação verbal e não verbal entre outras. O diagnóstico do autismo
é clínico, e é feito por meio de observação direta do comportamento e
de uma entrevista com os pais ou responsáveis (SILVA, 2009).
Para avaliar ou fechar um diagnóstico os profissionais da
saúde, o psiquiatra ou neurologista recorrem a dois critérios: a
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da Saúde (CID-
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10/OMS), e na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais (DSM - V) (ARAÚJO, 2014)
De acordo com a Revista Medicinanet o TEA é referenciado
no CID-10/OMS como “Transtornos Invasivos (ou Globais) do
Desenvolvimento” cujo o código é F84 e incluem as seguintes
categorias diagnósticas: CID 10 – F84.0 Autismo infantil, CID 10 –
F84.1 Autismo atípico, CID 10 – F84.2 - Síndrome de Rett, CID 10 –
F84.3 Outro transtorno desintegrativo da infância, CID 10 – F84.4
Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos
estereotipados, CID 10 – F84.5 Síndrome de Asperger, CID 10 – F84.8
Outros transtornos globais do desenvolvimento, CID 10 – F84.9
Transtornos globais não especificados do desenvolvimento) (ARAÚJO,
2014)
Assim, com a finalidade de aumentar a especificidade do
diagnóstico de TEA, o DSM-5 identifica tanto os sintomas diagnósticos
principais quanto características não específicas do TEA, que variam
dentro desta população. A seguir, os critérios diagnósticos do DSM-V.
De acordo com o DSM-5 para o diagnóstico do TEA, deve-se
considerar a presença dos seguintes déficits: problemas de interação
social ou emocional alternativo; dificuldades para manter e entender
relacionamentos – falta de interesse por outras pessoas, problemas na
adequação do comportamento para diferentes contextos sociais,
dificuldade para fazer amizades e problemas de comunicação nãoverbal.
Porém, para fechamento do diagnóstico o indivíduo deve
apresentar diversas características: dificuldades no desenvolvimento de
relações de companheirismo, falta de reciprocidade social e emocional,
apego específico em objetos incomuns, hábitos motores estereotipados
e repetitivos, entre outros.
2.4 INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ENSINO COMUM
Foi no período de 1960 e 1970 que a pedagogia se posicionou
a respeito de como a democratização da Educação Especial deveria
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ocorrer. Desta forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB nº
4.024/61 tratou desta modalidade educacional e previu a oferta de
serviços educacionais aos portadores de deficiência sempre que
possível e preferencialmente, no ensino regular. Neste sentido, se
desenvolve no Brasil uma Política Nacional de Educação, alicerçada na
Lei n° 4.024/61(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB), sob a orientação de integrar os alunos que possuíssem
necessidades especiais no Sistema de Ensino Brasileiro (GARCIA,
2011).
A Declaração de Jomtiem (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) também foram marcos importantes na história da
educação especial. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Especial –
LDB mais recente, Lei n° 9.394 de 20/12/96 destina o Capítulo V
inteiramente à Educação Especial, definindo-a no Art. 58° como uma
“modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos que apresentam necessidades
especiais”. Em relação a este tema Brizolla (2002) destaca:
Assim, a educação especial aparece no texto
compondo o Capítulo V, entendida, para efeitos
da própria lei, “como a modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de
necessidades especiais” (art. 58). Além do que
consta nos parágrafos acerca das modalidades, das
formas de atendimento e da oferta, a lei traz, em
seu artigo 60, parágrafo único, a normativa de que
“o Poder Público adotará, como alternativa
preferencial, a ampliação do atendimento aos
educandos com necessidades especiais na própria
rede
pública
regular
de
ensino,
independentemente do apoio as instituições
previstas neste artigo”. (BRIZOLLA, 2002, p.
168).
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Nesta perspectiva, buscou-se por meio desta pesquisa
aborda-se o processo de inclusão de crianças autistas no contexto
escolar, com ênfase em algumas características marcantes e estratégias
para auxiliar o professor e família.
Sendo assim, nota-se o quão enriquecedora a inclusão do
aluno autista no ensino comum pode ser, desde que se respeite suas
especificidades. O aluno autista tem muito a acrescentar na realidade do
ensino comum pois possibilita reflexão tanto dos docentes quanto dos
outros alunos sobre as necessidades e individualidades de cada ser
humano.
É visto que nas últimas décadas, inúmeras pesquisas acerca
do TEA foram realizadas. Isso possibilitou o acúmulo de uma
considerável quantidade de técnicas de ensino, muitas delas elaboradas
por professores de vários países, com base em experiências com
crianças autistas, trazendo contributo para o trabalho dos educadores de
modo a facilitar a aprendizagem dos alunos. Logo, constata-se a
extrema relevância de uma intervenção educacional precoce realizada
por instituições e profissionais capacitados. Segundo estudos realizados
por Baptista e Bosa (2002):
O atual estágio do conhecimento acerca dessa
síndrome e da própria educação exige que essa
temática seja inserida na discussão que integra a
educação e as diferenças. Esse movimento não
evita que sejam conhecidos e debatidos os
aspectos peculiares aos sujeitos “autistas”.
Contudo, exige que conheçamos mais e melhor
cada um dos sujeitos para os quais ousamos dizer:
“o atendimento deve ser...”. Se a necessidade de
conhecer o sujeito é uma premissa, podemos
compreender que esse conhecimento será
integrado ao projeto e não será disparador de
fórmulas estandardizadas de intervenção
(BAPTISTA; BOSA, 2002, p. 19).
Ainda de acordo com Rivière (2004), a escolarização da
criança autista deve orientar-se em dois critérios importantes:
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diversidade e personalização, considerando que o desenvolvimento da
criança autista foge dos padrões da normalidade. Recomenda ainda a
variação de encaminhamentos didáticos, devendo ser ricos em
elementos visuais e sinestésicos, sempre personalizados ao estudante,
alerta também para os cuidados com mudanças frequentes de escola,
devendo ser evitadas para que não interfira no desenvolvimento e
socialização da criança. O autor destaca a importância do professor no
processo educacional, visto que:
Ocorre muitas vezes que uma professora
comprometida com o caso, que cria fortes laços
afetivos com a criança, exerce uma influência
enorme em seu desenvolvimento, e é quem
“começa a abrir a porta” do mundo fechado do
autista, por meio de uma relação intersubjetiva, da
qual resultam intuições educativas de grande valor
para o desenvolvimento da criança (RIVIÈRE,
2004, p. 250).
É de suma relevância a participação e colaboração da família,
e o comprometimento de toda equipe técnica e pedagógica da escola no
processo de desenvolvimento e inclusão da criança no ambiente escolar.
A adaptação curricular educacional deve ser organizada e estruturada,
para que a criança saiba o que vai acontecer. Desta forma Powers
(1992) apud Rivière (2004) destaca alguns elementos importantes
quanto ao processo e métodos de ensino, bem como a sua relação com
o conteúdo:
1. Ser estruturados e baseados nos conhecimentos
desenvolvidos pelas modificações de conduta.
2. Ser evolutivos e adaptados as características
pessoais dos alunos.
3. Ser funcionais e com uma definição explicitas
de sistemas para a generalização.
4. Envolver a família e a comunidade.
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5. Ser intensivos e precoces (POWERS, 1992
apud RIVIÈRE, 2004, p. 251).
Neste sentido Wing (1993) orienta que “programas de ensino
individualizados são necessários devido a ampla variação dos níveis e
padrões de habilidades encontrados em qualquer grupo de criança
autista”, ou seja, a partir de uma avaliação do nível de desenvolvimento
de cada aluno é que o professor irá iniciar seu trabalho educativo.
Considerando as dificuldades de linguagem, comunicação e
capacidade imaginativa presentes no quadro autista já mencionado
anteriormente neste trabalho, a autora salienta que são necessárias
técnicas especiais de trabalho, fazendo uma importante colocação sobre
a necessidade de encorajar o desenvolvimento da compreensão e uso da
linguagem, em tal situação o professor poderá utilizar-se de métodos
alternativos de comunicação, como o uso da linguagem de gestos ou
comunicação por figuras (PECS), que podem ser benéficos ao processo.
Wing (1993) faz outras sugestões que podem ser aplicadas
visando um melhor desempenho como, por exemplo, o movimento de
pernas e braços da criança de acordo com a necessidade no momento
da realização da atividade, essa técnica geralmente é utilizada nos casos
mais graves de autismo e com crianças de menos idade, e pode ser o
primeiro passo pra aprendizagem.
Para Wing (1993), a criança autista apresenta mais respostas
quando o conteúdo é apresentado por meio do estimulo visual do que
auditivo, sendo muito utilizada nos trabalhos com números, ilustração
de histórias e ideia de tempo. Cabe a cada professor fazer as devidas
adaptações e melhorias no uso da técnica. As crianças autistas têm
tendência em focar em detalhes pequenos e ignorar o todo, sendo este
um dos grandes problemas no momento de ensiná-las. A esse respeito
a autora coloca que:
É útil dividir a tarefa em pequenas etapas e,
vagarosamente, construir o todo. Deve-se
aproveitar ao máximo as situações do dia-a-dia
(cozinhar, atividades domesticas, fazer compras,
andar de ônibus) transformando-as em
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oportunidades de ensino de forma encorajar a
criança a usar na pratica os conhecimentos
adquiridos. De outra forma, a criança tenderá a
aprender mecanicamente, se é que aprende
alguma coisa (WING, 1993, p. 87).
Um dos recursos que podem ser utilizados pelo
psicopedagogo no atendimento de crianças com TEA são as
brincadeiras infantis.
Para Oliveira (1984) por meio da brincadeira a criança entra
em contato, por intermédio da fantasia, com suas emoções e conflitos.
Além disto, a criança vivencia situações conflitantes, apresentadas em
seu mundo real, mas as quais não possuem formas para solucioná-las.
Assim, busca possibilidades para resolvê-las durante suas brincadeiras,
o brincar pode ser entendido como uma forma de construir e recriar a
realidade.
Na concepção de Macedo apud Dell’ Aglie Brenelli (2007,
p.2):
O jogo pode ser um bom instrumento de
diagnóstico, visto que por meio dele tem-se acesso
ao pensamento infantil, além de ele permitir
definir as estratégias de intervenção a serem
realizadas
dentro
de
um
processo
psicopedagógico. O jogo, em nossa concepção,
pode ser um recurso complementar para o
diagnóstico de crianças. Acreditamos que exista
uma correspondência entre as formas como a
criança joga com a estrutura cognitiva que ela
apresenta.
Outra técnica que Wing (1993) que pode ser de grande valia
para a aprendizagem do aluno, é usar o interesse especifico dele como
ponto de partida no processo, reforçando-o e encorajando-o em seu
desenvolvimento, visto que se torna um trabalho muito mais fácil e
satisfatório quando a criança passa a aprender a partir de algo de seu
interesse.
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O programa educacional deve se valer do uso da educação
física para desenvolver a coordenação motora da criança. O uso da
música pode ser de grande valia, uma vez que os autistas são bem
receptivos a ela, trazendo benefícios no sentido de atrair sua atenção, o
que facilita a aprendizagem.
Outro método utilizado no trato com o autista chama-se
TEACCH, sigla que significa Tratamento e Educação para Autistas e
Crianças com Deficiências relacionadas à Comunicação, desenvolvido
pela Universidade da Carolina do Norte em 1966, com base em
observações e estudo sobre o desenvolvimento do autista e as condições
em que respondia melhor. Foram descritos por Leon e Lewis (1993)
alguns pontos importantes de apoio utilizados pelo TEACCH como:
1) Estrutura física bem delimitada onde cada
espaço é utilizado para somente uma função prédeterminada.
2) A sequência das atividades de forma que a
criança saiba o que/ quando/ onde e como elas
devem ser realizadas.
3) Apoio visual para todos os atributos que estão
sendo ensinados, já que pesquisas indicam que
pessoas autistas assimilam melhor esta via de
informação.
Também porque o apoio visual possibilita a
concretização da relação nome- objeto- ação e
assim se dando significados para as palavras e
para a comunicação (LEON e LEWIS, 1993, p.
206).
Conforme se observa na citação acima, o TEACCH oferece
amplos serviços aos autistas de várias idades. O TEACCH visa uma
ampla participação dos pais em todo o processo, e assim como todos os
outros métodos e estratégias aqui apresentados, facilita o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores da pessoa com
Transtornos do Espectro Autista.
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças com autismo possuem todas as variações
possíveis de inteligências, mas dependem de condições favoráveis da
escola para serem incluídos, os profissionais devem estar preparados
para recebê-los. É de suma importância que haja uma parceria entre
escola e familiares, pois são eles que trazem informações importantes
em colaboração com o planejamento das intervenções educacionais.
Diante do modelo de escola inclusiva e considerando a
diversidade de aprendizagem, o papel do educador neste sentido é muito
importante e requer muita dedicação e compromisso, necessitando de
um trabalho metodológico individual com o objetivo de se alcançar a
cognição do aluno especial.
Dessa forma é importante que os docentes, a equipe técnica
e pedagógica trabalhem juntos na construção do planejamento
curricular, onde a proposta deve estar baseada na interação com os
alunos, e reconhecer as diferentes capacidades para utilizar
metodologias diferenciadas, mediadoras e humanizadoras.
Enfim, é necessário que ocorra uma reorganização em toda
esfera escolar educacional, devendo ter início pela mudança dos antigos
paradigmas que cercam a educação especial e a inclusão. Os objetivos
precisam voltar-se para o desenvolvimento cognitivo, cultural e social
dos alunos e para o respeito das diferenças, a fim de atender suas
necessidades.
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3 LIDERANDO E MOTIVANDO A EQUIPE ESCOLAR COMO
FUNDAMENTOS PARA A PROMOÇÃO DO ENSINO
APRENDIZAGEM 5
XIMENES, Francisco Kennedy Linhares6
RESUMO
Temos uma escola preparando gerações alienadas a partir de um ensino
tradicional, elitista e acrítico. A pesquisa diz do interesse e da
necessidade de investigar acerca da desmotivação da equipe escolar.
Visando compreender os processos que envolvem a motivação em seus
diferentes seguimentos, pretendendo construir resultados sobre a
temática que muitas vezes é tão decisiva no resultado da aprendizagem.
Desta forma reverte-se assim das características de um processo de
investigação, num contexto de aprendizagem que ganham uma
conotação mensurável. O espaço institucional que o aluno e o professor
ocupam é dinâmico, atravessado por tensões, onde acontece intenso
jogo de gerações, gerador de conflitos e desafios que refletem carências,
expectativas, desejos, fragilidades, pensamentos, dependência, enfim,
tudo o que afeta gestor, professor e aluno como profissional e pessoal.
Participando como sujeito cognoscente e objeto cognitivo,
simultaneamente, e tendo como objetivo principal, investigar a
importância da liderança e da motivação na equipe escolar como
fundamentos para a promoção do ensino aprendizagem, instiga ainda
mais na busca de verdades. Procura-se detectar os estilos de liderança,
os tipos de líderes, tentando buscar os fatores que levam a comunidade
escolar ao desinteresse e fracasso no processo ensino-aprendizagem, e
5

Artigo em formato de recorte da dissertação apresentado na Universidade
San Lorenzo em 2013.
6
Mestre em Ciências da Educação, Doutorado de Ciências da Educação,
Universidade San Lorenzo, Professor da Rede Estado de Ensino do Ceará,
email: ximeneskennedy2014@gmail.com
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verificar a importância da motivação do ensino alertando a comunidade
para essa problemática entre nossos alunos. Estamos no terceiro milênio
e a educação prende-se a concepções e a práticas do século XIX.
Precisamos reestruturar nossa política para construirmos uma sociedade
mais digna e igualitária.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Liderança. Motivação. Qualidade do
Ensino Aprendizagem. Gestão Escolar.
3.1 INTRODUÇÃO
Em nosso cotidiano, aprendemos que não se muda um
paradigma educacional apenas colocando uma nova roupagem,
camuflando velhas teorias, pintando o muro da escola, se o aluno
continua na posição de mero espectador, de simples receptor e copiador,
se os recursos tecnológicos pouco fazem para ampliar a cognição
humana. Soluções fragmentadas, dissociadas da realidade, presentes na
maioria dos programas governamentais, mudam detalhes do exterior
sem, contudo, provocar mudanças internas nas condições de
aprendizagem, no sentido de gerar uma força renovadora que coloque
em prática novos ideais e alternativas de ensino. As ações
implementadas não levam em conta o interesse e a motivação do aluno.
Atualmente, os professores reclamam do desinteresse e da
desmotivação de seus alunos e a ausência dos gestores. Estes protestam
quanto às aulas sem estímulos, sem preparo, inclusive, na metodologia.
Observa-se frequentemente, a separação entre o interesse e o motivo.
Nesse contexto busca-se saber que aluno engrandecerá o século 21?
Que tipo de aluno temos? São questões de grandes discussões. Pôr onde
começar? Qual é o método de ensino para hoje? Qual o referencial
teórico capaz de nortear a busca do interesse e da motivação, capaz de
conciliar o paradigma do aluno e da escola com a necessidade presente
da construção e da reconstrução do homem cidadão.

48

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

Vivenciando na rotina de uma dessas instituições
encontramos uma deficiência na qualidade da gestão e motivação de
nossos alunos que vem interferindo no processo ensino aprendizagem
da equipe escolar. Tentando encontrar respostas a essas indagações,
surgiu a necessidade de analisar como o fato da gestão e da motivação
vem interferindo crescentemente no rendimento da escola.
Compreender as percepções que os docentes de uma Escola Secundária
tem do estilo de liderança escolar protagonizada pelos gestores e seu
grau de participação na vida da escola.
Diante dessas considerações se faz necessário desenvolver
uma investigação, qualitativa/quantitativa, que possa fornecer dados
importantes para uma compreensão científica, pertinente sobre as
práticas docentes dos sujeitos envolvidos na formação dos discentes e
uma reflexão do atual fator do desinteresse e desmotivação da
comunidade escolar, fazendo uma abordagem prática docente e discente
sobre a atividade na qual são elementos essenciais para a busca da
realização educacional.
3.2 LIDERANDO E MOTIVANDO A EQUIPE ESCOLAR
Motivação são impulsos e intenções logicamente
determinados que orientam o comportamento, ao
passo que as atitudes e experiências emocionais
são fatores determinantes dos interesses
(BAMBERG, 1977, p. 56).
A motivação é o empurrão ou a alavanca que estimula as
pessoas a agirem e a se superarem. A motivação é a chave que abre a
porta para o desempenho com qualidade em qualquer situação.
Compreender a dinâmica geral da motivação é fundamental para a
gestão eficaz. Se a escola almeja alcançar a melhor qualidade de
trabalho possível dos seus funcionários, o diretor deve compreender e
ser capaz de aplicar os princípios básicos da motivação humana.
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O desenvolvimento de equipe é uma dimensão básica do
estilo de gestão participativa. O diretor eficaz é um líder que trabalha
para desenvolver uma equipe composta por pessoas que conjuntamente
são responsáveis por garantir o sucesso da escola. A ênfase principal da
liderança está no papel de ensino, pois o líder deve ajudar a desenvolver
as habilidades nos outros, para que compartilhem a gestão da unidade.
Apesar das diferentes concepções sobre os motivos que
impulsionam o ser humano a agir, todas chegam a um consenso quando
definem motivo como “um fator interno, que dá início, dirige e integra
o comportamento humano”. Este fator não é observado diretamente,
porém pode ser inferido no comportamento do indivíduo. Sabe-se,
então, que o indivíduo precisa estar motivado para conseguir realizar
qualquer atividade, ou seja, é preciso que ele encontre motivos que o
façam desejar algo e que o façam buscar a realização concreta do seu
desejo.
3.2.1 A Escola Promissora
Dirigentes de escolas ao redor do mundo estão descobrindo
que os modelos convencionais de liderança não são mais adequados. As
escolas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar e facilitar a
resolução de problemas em grupo, capazes de trabalhar junto com os
professores e colegas, ajudando-os a identificar suas necessidades de
capacitação e a adquirir as habilidades necessárias e, ainda serem
capazes de ouvir o que os outros têm a dizer, delegar autoridade e
dividir o poder.
Se a escola permitir a participação, a vivência
democrática, estará estimulando a prática de
valores como: a autonomia, a decisão, a
determinação. Ao contrário se a participação é
privilégio de poucos, a escola viverá a prática da
obediência, não estará possibilitando às pessoas
resolverem
problemas,
nem
a
se
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responsabilizarem pelas posições assumidas.
Certamente, diante de uma situação problema,
entenderão que é mais cômodo esperar, afinal tem
sempre alguém que vai fazer! (AZIBEIRO, 2002,
p. 72-73).
Atualmente, o nosso mundo é marcado pela emergência de
novas estruturas organizacionais que são, significativamente, mais
democráticas, criativas e, potencialmente, mais produtivas do que
foram em qualquer estágio anterior da história. Níveis maiores de
educação, têm levado à percepção de que a chave para um ambiente de
trabalho está em se alcançar uma cooperação mais eficaz de gestão que
supera o modelo centralizado, autocrático, controlador, cuja ênfase
situa-se em regras de trabalho e na obediência. Nos dias de hoje, os
líderes eficazes de escolas concentram os seus esforços em liberar a
energia escondida das escolas e das outras organizações, pela
construção de equipes participativas.
Portanto, uma educação como prática de liberdade
só poderia se concretizar plenamente numa
sociedade onde existam as condições econômicas
político-social. Pode-se dizer que não pode haver
renovação da sociedade global. Para que haja o
desenvolvimento do diálogo entre os homens é
necessário, que as palavras não sejam ocas, que
não esconda com verbalismo o vazio do
pensamento, com o ensino da descrença tão
característico das elites do poder. A palavra em
vez de ser veículo das ideologias, alienantes ou de
uma cultura toma-se a geradora, isto é, o
instrumento de uma transformação global do ser
humano e da sociedade. (FREIRE, 1998, p. 47).
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Segundo Perrenoud (2000, p. 811), “trabalhar em equipe é,
portanto, uma questão de competência e pressupõe igualmente a
convicção de que a cooperação é um valor profissional.
Pesquisas sobre escolas eficazes revelam uma correlação
positiva entre o envolvimento dos professores e do sindicato dos
professores na criação da visão e na definição dos objetivos da escola,
na utilização do conhecimento dos professores para solucionar
problemas, na construção de confiança através do envolvimento, na
definição do currículo escolar e no desenvolvimento de uma equipe
organizacional pelo provimento de valioso feedback. O líder
participativo envolve os outros e compartilha a liderança com a
comunidade escolar.
Azibeiro enfoca que:
A gestão de uma escola, portanto, não é diferente
da organização de uma comunidade, de uma
sociedade. É a condução desse processo,
envolvendo saberes e fazeres e conduzindo
pessoas na busca de um objetivo comum: a
preparação dos educandos para o exercício da
cidadania, é o que a caracteriza como atividade
política. (AZIBEIRO, 2002, p. 42)
Argumenta-se que o estilo ótimo de administração em
ambientes escolares é aquele que combina a preocupação com a
produção e a preocupação com as pessoas. Eles contrastam estilos
ineficazes de administração, denominada “administração de tomar
conta”, com o estilo ótimo de administração que batizam como
“administração em equipe”. Este estilo de administração mais eficaz é
alcançado ao se enfatizar a integração institucional com os objetivos
individuais, através do desenvolvimento de uma equipe com alto nível
de desempenho.
Azibeiro acrescenta:
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A relação educativa é uma relação política, por
isso a questão da democracia se apresenta para a
escola assim como se apresenta para a sociedade.
Essa relação se define na vivência da escolaridade
em sua forma mais ampla, desde a estrutura
escolar, em como a escola se insere e se relaciona
com a comunidade, nas relações entre os
trabalhadores da escola, na distribuição de
responsabilidades e poder decisório, na relação
entre professor e aluno, no reconhecimento dos
alunos como cidadãos, na relação com o
conhecimento. (AZIBEIRO, 2002, p. 41).
Nas conversas com os professores, eles mencionam
frequentemente, que os líderes excepcionais nas suas vidas
proporcionaram-lhes um entusiasmo contagioso que era transmitido a
todos ao seu redor.
Os
professores
que
desenvolvem
tais
competências trabalham não só para o futuro, mas
para o presente. Criam condições de um trabalho
escolar fecundo no conjunto das disciplinas e dos
ciclos de estudos. Não se trata apenas de incutir
um modelo para que alunos “o levem pela vida
afora”, mas de colocá-lo em prática “aqui e agora”
para torná-lo confiável e, simultaneamente, para
que dele sejam extraídos benefícios imediatos
(PERRENOUD, 2000, p. 143).
Segundo eles, estes líderes enfatizam que é possível buscar
uma situação melhor, que a organização pode fazer mais e, que é
possível atingir o que outros podem considerar como um sonho
impossível. Construir uma visão, necessariamente, implica o contato
com os funcionários de todos os níveis de uma organização para ser
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possível compreender as suas preocupações. Esta imagem da escola no
futuro pode formar a base da sua nova visão da escola e a mobilização
de ação convergente para a sua efetivação. (LUCK, 2002)
Alguns integrantes da equipe escolar podem ter um senso
claro do seu trabalho, enquanto outros estão inseguros de como realizar
determinadas tarefas. Algumas tarefas podem ser rotineiras e altamente
estruturadas, outras são ambíguas e desestruturadas, alguns
funcionários podem ser altamente confiantes e capazes, enquanto
outros necessitam de direcionamento e a sua autoconfiança é baixa.
Teorias administrativas identificam quatro estilos de
comportamento de líderes, que variam de acordo com as necessidades
individuais e grupais de direcionamento e apoio. São eles:
x

x

x

x

Liderança diretiva – tendem a funcionar de maneira
autônoma. Tomam decisões sozinhos. Contudo, tendem a
ser consumidos pelo excesso de trabalho e estresse, ao
mesmo tempo cerceiam a observação de responsabilidade
pelos seus subordinados.
Liderança de instrução – permite participação limitada e
evita os excessos da liderança diretiva. Combina algum
direcionamento com encorajamento pessoal para
desenvolver a confiança dos subordinados.
Liderança de auxílio – baseia em objetivos desafiadores
para motivar os liderados. É apropriado para profissionais
gerências. Os integrantes do time da escola são
convidados a influenciar no processo de tomada de
decisões.
Liderança delegada – envolve como companheiros de
trabalho, professores e demais funcionários da escola, no
processo de tomada de decisão. Trata-se de uma ação
criadora de elevada força conjunta, dinamizadora de ações
coletivas.

Um líder de escola eficaz pode, em diferentes momentos e
diferentes circunstâncias, estar adequadamente, usando qualquer um
dos estilos de liderança citados anteriormente. É importante reconhecer
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que, dada a dinâmica social, estas condições não são fixas num mesmo
grupo, variando de momento a momento.
3.2.2 Desenvolvendo a confiança
A confiança é o cimento fundamental que mantém uma
organização unida, facilitando a boa comunicação, corrigindo ações
ocorridas em momentos inoportunos, possibilitando o atendimento de
objetivos e criando as condições para o sucesso organizacional, convém
destacar o Culbert e McDonoug (1985).
Sem confiança, desentendimentos rotineiros são
interpretados como traições; ordens simples se
tornam expressões ríspidas; os planos mais bem
concebidos fracassam. Sem confiança, os
indivíduos tomam como pessoais as críticas e
buscam esconder os pontos fracos em seu
desempenho. Sem confiança, a comunicação se
torna pouco objetiva, vaga e defensiva, na medida
em que os indivíduos brigam sobre questões que
devem ser abertamente discutidas, como a
organização deseje ser eficaz. Sem confiança,
assumir riscos. Buscar inovações e Ter
criatividade são ações sufocadas (CULBERT E
MCDONOUGH, 1985, apud LUCK, 2002, p. 42).
A pesquisa psicológica, segundo Vallejo (2000), tem
insistido nas influências interpessoais na motivação. Este tipo de
pesquisa traz informações sobre o perfil das crenças e atitudes dos
alunos que permite de alguma maneira prever sua motivação. O
professor desempenha o papel fundamental como motivador.
Segundo Gardiner (1989), citado por Luck (2002) o
relacionamento entre líderes e seus liderados é complexo e recíproco.
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Bons liderados, caso tenham a oportunidade, irão, geralmente,
selecionar bons líderes e demandar que eles mantenham um alto padrão
de desempenho. E, reciprocamente, bons líderes são formados a partir
dos impulsos positivos dos seus liderados.
No entanto, nas burocracias educacionais rígidas há,
normalmente, pouco espaço para flexibilidade e evoluções no
relacionamento entre líder e liderado. É comum para os professores
recusarem aceitar seus diretores e superintendentes como sendo seus
líderes.
Comunicação eficaz entre os líderes e os seus
liderados é a base para a criação da confiança da
interação entre líder e liderado. Os líderes têm que
ser confiáveis, previsíveis e justos nas suas
relações. Finalmente, os líderes constroem
confiança ao dar poder aos seus liderados. Ao se
trabalhar o desenvolvimento de um estilo eficaz
de relacionamento com liderados, os lideres
fortalecem o eu pessoal e a instituição, podendo
criar um legado que irá durar por muito tempo.
(GARDINER, 1986, apud LUCK, 2002, p. 43).
No contexto das políticas educacionais formuladas a partir
da nova Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, precisa-se conhecer melhor
os alunos, receber sugestões deles a fim de propor novas situações na
sua aprendizagem. De acordo com Antunes (2001, p. 21), estimular e
desenvolver inteligências e competências em sala de aula está na forma
diferente com que as informações são trabalhadas, atribuindo-lhes um
significado, impregnando-as de uma contextualização com a vida e com
o espaço no qual o aluno se insere.
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3.3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Procurando fundamentar o tema, parte-se de uma criteriosa
pesquisa bibliográfica com referência a liderança e a motivação da
educação, abordando a necessidade de investigar, buscando
informações, para intervir nessa realidade e contribuindo para à redução
do problema, como parte do quadro docente da escola.
Foram levantados dados da escola através da observação
cuidadosa da realidade, para serem aplicados como questionários
semiestruturado, colhendo-se material para registros e análise de dados,
na buscar de respostas a esse trabalho.
Instrumento para obtenção de Dados: pesquisa de campo do
tipo qualitativo/quantitativo com núcleo gestor (02), professores(16) e
alunos(60) de uma escola pública, dissertação de investigação
documental e de campo, dissertação com temas teórico-práticos de
nível descritivo e método dedutivo.
Procurou-se acrescentar uma análise aos aspectos culturais
da realidade e características relacionadas com a educação como:
dificuldades de aprendizagem, prática pedagógica do professor, tipos
de liderança, a importância da motivação, gosto pelo estudo, método de
avaliação e valorização do estudo.
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apurando e sintetizando as informações colhidas através do
instrumental, utilizando variáveis consideradas, chegou aos seguintes
resultados:
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GRÁFIC0 1
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Mostra que a prática pedagógica em sua maioria, 68%
aproximadamente é boa, enquanto 23% acham excelente e apenas 8,4%
não gostam. Parece óbvio que a prática pedagógica, pode trazer
resultados educacionais ineficazes e, também provocar aceitação em
alguns e a recusa em outros. Mediar a construção do conhecimento,
deve ser o objetivo e o papel de todo educador. Mestre, portanto é
aquele que tem conhecimento suficiente e competência para o exercício
da profissão.
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GRÁFICO 2
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Observamos que a causa maior da falta de motivação de muitos alunos
é a postura de alguns professores (21%), seguido da falta de conteúdo
de certas disciplinas (16%) e do material didático e da ausência de
incentivos de professores e gestores, ou seja, onde anda a liderança e a
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motivação da equipe escolar? Incluindo-se a falta de perspectiva e de
atividades, entre outros citados. Comparando o gráfico 1 e 2, percebese que os alunos não interligam à pratica pedagógica com a postura do
professor, acreditam no trabalho do professor, restringindo o
comportamento de certos educadores.

GRÁFICO 3
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O gráfico 03 confirma a importância da liderança e da
motivação da equipe escolar como fundamentos para a promoção da
aprendizagem. Parece claro que o princípio da importância da atividade
construtiva na a aprendizagem e a eficácia das intervenções
contingentes impulsionam uma exigência imposta pela mesma, pois
“para ser eficaz, a intervenção educativa deve ser contingente, porque
assim o exige a dinâmica interna dos processos de construção do

60

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

conhecimento, que subjaz a toda aprendizagem”. (COLL e SOLÉ,
1996, p. 291)
De acordo com Scoz (1994, p. 143), o contato com a família
pode trazer informações sobre fatores que interferem na aprendizagem
e apontar os caminhos mais adequados. Também torna possível orientar
aos pais para que compreendam a enorme influência das relações
familiares no desenvolvimento dos filhos.
GRÁFICO 4
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No que refere a quem o professor recorre diante das dificuldades de
aprendizagem, 40% destes aos pais. Ao mesmo tempo que a
ausência da família é considerada como um dos fatores que
contribuem para as dificuldades de aprendizagem, os professores,
como mostra a tabela acima, procuram a família para ajuda-los.
Constata-se que mesmo a família estando ciente das dificuldades
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que apresenta a criança, muitas vezes, fica omissa, e gestão não
contribuindo para o trabalho da escola, que deveriam serem em
conjuntos o elo de superação.
Para Barbosa (2001), o desafio da escola de hoje é despertar
o desejo em seus alunos para que possam sentir prazer no ato de
aprender. O ato de aprender é um ato feliz, de libertação e não de
tortura, isto significa que a motivação é essencialmente intencional.
Existe a necessidade de construção e reconstrução da escola e do aluno,
tendo como eixo fundamental à motivação, reconhecendo a
importância do interesse em aprender no sentido de colaborar para a
construção de uma sociedade ordeira, justa e fraterna. Os motivos
contribuem poderosamente para a realização dos nossos propósitos.
Não há motivo eficaz sem interesses, embora muitos interesses não
estejam reforçados por motivos. Daí a necessidade de motivar o
processo Didático.
Vejamos o Iceberg do problema no esquema ao abaixo:

O comportamento do gestor educacional pode estabelecer
diferentes ambientes na sua organização, gestão e competências
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encontrarão a qualidade total tendo em vista que a escola existe para
gerar felicidade.
3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Toda essa reflexão e demais dados fazem crer, que a escola
é um lugar de diversas formas de expressão, onde agem interesses que
se opõem e cheia de contradições e possibilidades que exigem nossa
atenção e discernimento. Nestas circunstâncias, o sucesso dos gestores
nem sempre está assegurado. Uma série de variáveis intervém na ação,
pois o gestor é um líder, como tal precisa de preparo adequado com o
intuito de motivar a comunidade escolar e alcançar o seu ponto máximo
de eficiência.
Embora não exista uma receita pronta que possamos seguir
para enfrentarmos os desafios de liderar, motivar e ensinar, devemos
refletir sobre o nosso paradigma com o qual acreditamos ser importante
para nosso aluno. É consensual a ideia que não existe um caminho
único e melhor para o ensino, no entanto, conhecer diversas
possibilidades em sala de aula é fundamental para construir a prática
pedagógica, trabalhar a ética e afetiva, associada a didáticametodológica.
Para que a escola cumpra sua função de facilitar o acesso ao
conhecimento e promover o desenvolvimento de seus alunos, é preciso
que todos estejam de acordo e motivados sobre como se desenvolve o
processo ensino-aprendizagem. A sistemática, não é um divertimento
ou um passa tempo, é antes uma atividade eminentemente pessoal,
intensiva e persistente, de caráter reflexivo, que exige:
x Com relação ao aluno: tempo considerável; atenção e esforço sobre
novos campos de observação, de estudo e de atividade;
autodisciplina, com o sacrifício de outros prazeres, dedicando-se
aos estudos e cumprindo tarefas exigidas.
x Com relação ao professor: não basta explicar bem a matéria, é
necessário despertar a atenção do aluno, criar nele interesse pelo
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estudo, estimular seu desejo de conseguir os resultados visados
mediante tarefas progressivas; cultivar nos alunos o gosto pelo
trabalho escolar; deve motivar a aprendizagem dos alunos.
Quando o aluno é solicitado por um estímulo que o interessa,
reage favoravelmente a esse estímulo. As coisas que interessam, e por
isso prendem a atenção, podem ser várias, mas talvez nenhuma possua
a força suficiente para nos conduzir à ação, a qual exige o esforço de
um motivo determinante da nossa vontade. O interesse mantém a ação,
no sentido de um valor que se deseja, há necessidade de uma
metodologia mais dinâmica e interativa, uma aprendizagem como
atividade contínua.
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4 EDUCAÇÃO SUPERIOR E O MERCADO DE TRABALHO:
QUALIFICAÇÃO X COMPETÊNCIA
BANDEIRA, Enedina Carla Lima 7 - UNISAL
OLIVEIRA, Vanessa Cristina de Castro Aragão8 - UNISAL
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida 9 – UNISAL
Resumo

O relato de experiência é uma maneira de descrever/relatar experiências
vividas às quais possam contribuir de forma significativa para
profissionais que carregam consigo considerações que sejam de grande
valia para a área do estudo em questão. Trata-se de um relato de
experiência cujo objetivo é identificar as possibilidades e o
desenvolvimento nas competências necessárias aos profissionais, em
lidar com as exigências do mercado de trabalho. O artigo verificou as
dificuldades que o profissional da área de educação enfrenta para obter
a sua inserção no mercado de trabalho, identificando os fatores que
conduzem ao sucesso profissional. O trabalho propõe identificar, os
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fatores que contribuem e dificultam o ingresso do profissional ao
mercado. Entender a educação superior e o mercado de trabalho e expor
de que forma o mesmo contribui para a qualificação e competência do
profissional. Com isso associar se a qualificação está ligada diretamente
com sua competência profissional.

Palavras-chave: Competência. Educação. Mercado de Trabalho.

INTRODUÇÃO

Considerando o crescimento da educação superior no Brasil
e as dificuldades que os profissionais enfrentam ao concluírem uma
graduação em exercer o cargo do estudo na graduação foi possível
fundamentar este trabalho, buscando conhecer os requisitos exigidos
pelo mercado de trabalho para a inserção deste profissional.
Procurando compreender esse processo transitório que se dá desde a
graduação ao ingresso profissional foi escolhido como tema Educação
Superior e Mercado de Trabalho: Qualificação X Competência.
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e
exigente. De um lado existe a necessidade de investir em formação, ou
seja, graduação, especialização, mestrado e doutorado para ser
qualificado o bastante em um ambiente que busca profissionais
especializados; por outro lado, profissionais perdem oportunidades de
trabalharem por não possuírem experiência na sua área de formação,
gerando assim uma batalha por uma qualificação no seu currículo e
mostrando uma contradição entre a teoria e a prática vivenciadas na
vida acadêmica.

A qualificação de um indivíduo é sua capacidade
de resolver rápido e bem os problemas concretos
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mais ou menos complexos que surgem no
exercício de sua atividade profissional O exercício
dessa capacidade implicaria a mobilização de
competências adquiridas ou construídas mediante
aprendizagem, no decurso de sua vida ativa, tanto
em situações de trabalho como fora deste,
reunindo: o saber-fazer, o saber-ser e o saber-agir.
Pode-se considerar que esta a visão que permeia o
desenho do perfil ideal de qualificação nas
empresas inovadoras (LEITE,1998 p.164-165).
Segundo Franco “no mundo contemporâneo, a diferença é a
diferença” (FRANCO, 1999, p. 73), considerando que vivenciamos um
processo da globalização, onde o profissional deve se manter numa
busca constante de qualificação para disputar um emprego. Contudo, o
profissional deve agregar valores na sua vida desenvolvendo um
diferencial para sua competitividade.
Para compreendermos o processo de transição que ocorre
desde início da graduação e o sonho de se tornar um verdadeiro
profissional, o graduando inicia sua trajetória em busca do seu primeiro
trabalho na área e encontra dificuldades ao tentar ingressar no mercado.
Consciente da importância do profissional atuar na sua área, com
competência e qualificação, encaminha-se assim os estudos desta
pesquisa abordando a seguinte questão: a educação superior e o
mercado de trabalho contribui na qualificação e competência do
profissional.
Essa contribuição vem das vivências acadêmicas, dos
estágios e de diversas possibilidades enquanto formação acadêmica,
assim como após a graduação é necessário à educação permanente,
influindo reciclagens e capacitações teóricas e técnicas, acompanhada
de treinamento e financiamento feito por parte das empresas
contratantes.
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O objetivo deste estudo é caracterizar as possibilidades e o
desenvolvimento das competências necessárias aos profissionais em
lidar com as exigências no mercado de trabalho, verificando as
dificuldades que o profissional enfrenta para obter a inserção no
mercado de trabalho e identificando os fatores que conduzem ao
sucesso profissional.
A relevância deste trabalho partiu da necessidade de
entender como ocorre a qualificação e competência dos profissionais
para atuarem no mercado de trabalho, de modo a inovarem seus
conhecimentos a cada dia para serem capazes de se adaptarem com
novas situações visando à inserção e melhor desempenho no exercício
do trabalho.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo, utilizou-se relatos de
experiências, assim, foi necessário fazer um estudo com qualidade,
através da aplicação de um questionário composto por perguntas
subjetivas. Para obter tais informações, foi realizada uma pesquisa
qualitativa.
Dessa forma foi possível conhecer histórias e experiências
únicas dos indivíduos, que podem facilitar ou propiciar o conhecimento
da realidade pesquisada pelo entrevistador.
A opção pela abordagem qualitativa na pesquisa aconteceu
pelo fato de que, para se chegar às respostas dessas indagações seria
preciso mergulhar no universo dos acadêmicos formados,
especificamente os discentes de cursos de pós-graduação em educação,
mas agora sob o olhar de um ângulo diferente do habitual.
De acordo com Sabaj,
A análise da realidade consiste em nos acercarmos
dela, desvelá-la e conhecê-la, com a finalidade de
melhorá-la, pois a realidade é algo que nos é dado,
o que existe, o âmbito em que se desenvolve a vida
do homem e tudo aquilo com que ele se relaciona.
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Implica em saber onde se está, onde se quer ir e
onde se quer chegar (SABAJ, 1998, p.3).
As pesquisas de natureza qualitativa caracterizam se por
propiciar ao pesquisador um leque bastante variado de oportunidade de
métodos. De acordo com Alvarenga,
No processo de investigação incorpora a
participação
dos
próprios
sujeitos
entrevistados.Analisa-se com eles a percepção
que os mesmos têm da sua realidade, suas próprias
vivências. Neste enfoque interessa conhecer como
as pessoas pensam, sentem e agem; suas
experiências,
suas
atitudes
e
crenças.
(ALVARENGA, 2012, p. 10).
O relato de experiência tem por objetivo retratar a realidade
de forma completa e profunda, ou seja, o pesquisador enfatiza a
complexidade da situação procurando revelar a multiplicidade de fatos
que a envolvem e a determinam.
DISCUSSÕES
A educação superior e o mercado de trabalho
Em 1808, surgem no Brasil, as primeiras escolas de ensino
superior, com a vinda da família real para o país, ainda nesse período
foram criadas escolas na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 1889, de
maneira muito lenta, o ensino superior começa a apontar com a
formação de profissionais liberais que queriam ocupar um lugar de
destaque no mercado de trabalho, além de garantir um prestígio social
com o seu diploma.
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A educação no Brasil foi um processo bastante lento, na
década de 1960 houve a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional -LDB Lei nº 4.024/61, onde consta no
artigo 43 a Lei que rege o ensino superior, segue in verbis,
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e
investigação
científica,
visando
o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive [...] (BRASIL, 1961).
Sendo assim, a Educação é de suma importância para o
desenvolvimento humano, sem o conhecimento não se pode alcançar a
cultura e as tecnologias, tão pouco refletir, pensar e agir corretamente.
É necessário repensar e reformular continuamente o método de educar
as pessoas para um crescimento pessoal e intelecto.
O Brasil é um País marcado por serias desigualdades social
e a educação deve ser compreendida como um mecanismo para
diminuir essas desigualdades, sendo ela o principal pilar que sustenta
uma sociedade democrática. O acesso à educação superior ainda é uma
realidade distante de grande parte da população que possuem
oportunidades socioeconômicas diferentes e com isso vem à dificuldade
de entrar no mercado de trabalho.
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A existência humana é que permite, portanto,
denúncia e anúncio, indignação e amor, conflito e
consenso, diálogo ou sua negação com a
verticalidade de poder. Grandeza ética se
antagonizando com as mazelas antiéticas. É
exatamente a partir dessas contradições que
nascem os sonhos coletivamente sonhados, que
temos as possibilidades de superação das
condições de vida a que estamos submetidos
como simples objetos para tornar-nos todos e
todas seres mais (FREIRE, 2001, p.14).

Ao ingressar na faculdade, um jovem traça e estabelece
metas para seu futuro, achando que sairá preparado para assumir e
enfrentar a profissão escolhida. Porém a realidade do mercado é bem
diferente da teoria passada em sala de aula. Os profissionais surgem,
mas não estão preparados para serem absorvidos pelo mercado.
A transição faculdade e o mercado de trabalho leva as
pessoas a buscarem conhecimentos e adquirirem habilidades para
exercerem suas atividades de forma mais produtivas, se qualificando e
visando a sua inserção e melhor desempenho no mundo globalizado.
A qualificação e a competência desenvolvem ações com o
propósito de agregar valor de conhecimento pleno dos profissionais,
transformando-os em especialistas em sua área de atuação.

Qualificação e Competência
O contexto atual de mercado profissional mostra um cenário
bastante competitivo, devido as exigências trazidas pela globalização
que vem traçando novos perfis profissionais. Fleury expõe um desses
perfis denominado como competência que é o “saber agir responsável
e reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir
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conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico
à organização e valor social ao indivíduo” (FLEURY, 2000).

O chamado “modelo de competência” surge como
alternativa, no plano empresarial, para orientar a
formação de recursos humanos compatível com a
organização do trabalho que lhe convém. Tal
conceito é contraposto ao de qualificação
profissional (e, às vezes, usado como seu
sinônimo), mas tem conotações diferentes, na
medida em que enfatiza menos a posse dos
saberes técnicos e mais a sua mobilização para a
resolução de problemas e o enfrentamento de
imprevistos na situação de trabalho, tendo em
vista a maior produtividade com qualidade
(FERRETI,1997,p. 229).
Segundo o autor, a competência refere-se à capacidade de
um indivíduo em exercer determinada função com qualidade,
conhecimento e habilidade em determinadas ocasiões, diferentemente
da qualificação profissional que é melhorar as habilidades e se
especializar na sua área de atuação.
Para Chiavenato, a qualificação profissional “é a educação
que visa ampliar, desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu
crescimento profissional em determinada carreira na empresa ou para
que se torne mais eficiente e produtivo no seu cargo” (CHIAVENATO,
2002, p. 496). O mercado está cada vez mais exigente com o preparo
profissional.
Percebemos assim que a educação nos permiti alcançar não
somente os objetivos traçados para o campo profissional, mas também
para engrandecer o ego pessoal, aumentando a autoestima e fazendo o
sujeito sentir-se um profissional realizado.
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Resultados
Este trabalho faz uma explanação sobre os Relatos de
Experiências com profissionais acadêmicos que estudam na Faculdade
Evolução em cursos de pós-graduação em educação. Os estudantes
pesquisados possuem uma faixa etária de idade entre 26 e 40 anos. Este
público contribuiu para esclarecer as dúvidas existentes do problema
em questão.
Os relatos permitiram uma análise e interpretação dos dados
mais aprofundados. Foi analisado a percepção da educação superior e
mercado de trabalho, assim foi possível conhecer a realidade posta entre
a teoria e a prática, avaliando as dificuldades do profissional ao tentar
ingressar no mercado de trabalho.
No entanto o interesse de entender a teoria para agregar a
prática futura tem de partir do próprio educando que almeja saberes para
exercer sua futura profissão, aproveitar o conhecimento oferecido pela
instituição, pois ao compreender a temática de forma errônea levará ao
aluno cometer erros futuros em sua profissão.
Dessa forma o estudante deve possuir uma bagagem teórica
consistente que permita desenvolver uma prática leve e convidativa sem
esquecer que o processo de aprendizagem termina no aluno, pois o
desenvolvimento depende do profissional em buscar se especializar e
profissionalizar.
Contudo percebemos que os profissionais sentem a
necessidade de uma formação mais qualificada, e que haja ainda, uma
conexão entre a formação e a dura realidade profissional, em conseguir
o primeiro trabalho na área de sua formação. Um dos principais fatores
que atrapalham a inserção do profissional ao mercado, trata-se do
cenário político/econômico brasileiro, o mesmo sobrecarregar os
professores com diversas atribuições.

75

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

De acordo com Queiroz, “o papel do professor é fazer que os
alunos adquiram certos saberes, presentes, em geral, nas matérias
escolares, participando, além disso, da educação no sentido mais amplo,
preparando-o para a vida em sociedade” (QUEIROZ, 2001).
O autor relata sobre o papel do professor, porem o mesmo
depende de todo um processo, inclusive da própria controvérsia entre a
teoria ensinada em sala de aula e a prática profissional. Assim o ensino
é um processo continuo e depende de vários fatores, a exemplo temos a
necessidade de qualificar-se a cada dia inovando os conhecimentos
através de métodos e técnicas.
Várias exigências são feitas pelo mercado de trabalho,
precisamos nos conscientizamos e está sempre preparados para se
sobressair no mercado. No entanto, é necessário saber fazer uso dos
conceitos essenciais de sua área e buscar mais qualificação tanto no
nível latus como no strictu senso.
Mediante as exigências do mercado de trabalho os
profissionais devem ser proativos diante das demandas pessoais
buscando o crescimento constante, o aperfeiçoamento das habilidades
e uma postura ética, é possível perceber que mesmo conhecendo a
necessidade de uma graduação bem sucedida e viver em uma busca
constante pela qualificação, trata-se de uma tarefa que envolve todo um
processo político e econômico da atualidade, que dificulta a entrada do
profissional no mercado de trabalho.
Os profissionais enfrentam diversas dificuldades para obter
a inserção no mercado de trabalho, foi possível identificar alguns
obstáculos para a sonhada inserção profissional, como mostra a seguir:

9
9
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9
9

Pouca experiência, formação falha, pouca oferta
em determinadas áreas de atuação;
Dificuldades financeiras para qualificações,
pouca valorização dos profissionais, entre
outras.

Neste sentido identificamos uma ampla concorrência tanto
no quesito numérico como intelectual, assim como as experiências
exigidas pelas empresas contratantes e as diversas dificuldades
encontradas pelo recém-formado. Existe ainda uma grande demanda de
profissionais e poucas vagas oferecidas, isso ocorre devido ao aumento
do número de faculdades e universidades que possibilitaram a formação
de vários profissionais.
Corroborando com os relatos percebemos que muitos
profissionais arrependem-se do curso escolhido e que sugerem aos
estudantes a fazer uma pesquisa sobre as opções, as características do
curso, a entrada no mercado de trabalho, entre outras, para que estejam
ao encontro dos objetivos traçados, no entanto identificamos também a
realização de muitos profissionais, quanto a sua formação, remuneração
e realização profissional.
Os recém-formados encontram maiores dificuldades e aos
poucos estão alcançando os objetivos traçados através da qualificação
como, especializações, mestrado e doutorado, embora muitos ainda não
trabalhem na área de sua formação. Os relatos possibilitaram um vasto
conhecimento sobre a formação profissional, a concorrência acirrada no
mercado atual, as dificuldades que permeiam deste a graduação até a
inserção do profissional em sua área.

Considerações Finais
Este estudo buscou compreender a educação superior e o
mercado de trabalho, assim como a qualificação e competência que são
fatores relevantes para o profissional obter os objetivos planejados
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enquanto estudante. A educação sofreu várias transformações ao longo
dos anos, com o objetivo de aprimorar um método que atendesse o
interesse dos estudantes e melhorasse o ensino em todos os níveis.
Com o crescente número de profissionais, houve também o
aumento da concorrência acirrada para conseguir ingressar no mercado,
diante deste contexto os profissionais sentem a cada dia a indignação
do esforço feito em quanto acadêmico e de tudo que deixaram de fazer
para se dedicar ao curso esperando um retorno que infelizmente para
muitos é uma realidade ainda distante.
A qualificação e competência são componentes de grande
valia para todo profissional, porém mesmo com um curriculum
completo as oportunidades são mínimas, sendo importante ressaltar que
muitas vezes as amizades, ou seja, o chamado peixe/padrinho prevalece
para aquelas pessoas que não tem competência para assumir certos
cargos e consequentemente traz sérios danos a empresa.
Existem exigências de qualificação profissional por parte do
mercado, porém é notável que o problema em questão se trata mesmo é
de uma enorme demanda de sujeitos formados para as poucas vagas
existentes. Neste sentido entendemos a necessidade do governo fazer
uma avaliação sobre essas disparidades que envolve os sonhos e
objetivos idealizados pelo estudante que deseja se inserir no mercado
profissional ao terminar sua graduação.
Dessa forma entendemos que o tema em questão é um
processo de suma importância para a sociedade e merece um olhar
diferente, pois trata-se de profissionais que escolheram trabalhar em
uma área especifica. No entanto, a euforia de fazer uma graduação
impediu-os de perceber todos os contratempos que permeia o trajeto
desde a graduação até o exercício profissional.
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5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIFICULDADES E DESAFIOS NA
INCLUSÃO SOCIAL E PEDAGÓGICA PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NA SALA DE AULA REGULAR NA
EDUCAÇÃO BÁSICA EM UMA ESCOLA PÚBLICA
MUNICIPAL CEARENSE

OLIVEIRA, Maria Vanderlene Marques - UNISAL10

RESUMO
Este trabalho desenvolveu reflexões, considerações e algumas críticas
à implantação da proposta de inclusão da pessoa com deficiência na sala
de aula regular, tomando como base o referencial teórico sobre o tema
em discussão e, os resultados da pesquisa sobre as dificuldades de
implantação da proposta pedagógica de educação inclusiva e das
possibilidades da escola desenvolver metodologias na mediação da
inclusão de alunos com deficiência. A pesquisa se inicia teoricamente
conceituando educação inclusiva e educação especial na perspectiva da
diversidade, situando historicamente a educação inclusiva, demarcando
efetivamente a educação inclusiva escolar. Em seguida discutiu-se
acerca da educação enquanto direito garantido pela legislação brasileira
e educação de qualidade independente de outras questões envolvidas na
temática. A pesquisa teve caráter qualitativo, na modalidade estudo de
caso em uma escola pública municipal de educação básica em um
município cearense. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas
semiesturutradas. Participaram da pesquisa, 12 profissionais que
atuavam no citado loco. Todos os resultados obtidos a partir dos dados
coletados foram elencados para análise a partir de categorias
evidenciadas durante as análises. Ficou evidenciado que é possível
10
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trabalhar a educação inclusiva de alunos com deficiência na sala de aula
regular. As dificuldades apontadas pelos participantes da pesquisa
foram as relacionadas com a formação dos professores, a aceitação dos
alunos com deficiência pelos alunos da sala regular, as metodologias
aplicadas no Atendimento Educacional Especializado como dificuldade
evidenciada pelos professores.
Palavras-chave: Educação, Educação Inclusiva, Educação Especial,
Diversidade e aprendizagem.
5.1 INTRODUÇÃO
O Artigo é contribuir e analisar na prática da escolar em uma
pedagogia que consiga a interação para todos os alunos da sala regular,
atendendo os alunos que necessite uma atenção diferenciada para
aprendizagem realizando assim uma inclusão sem preconceitos ou
atitudes indesejáveis, pois a escola (geral) necessita
de uma
conscientização dos direitos de cada um perante a lei que rege a
Inclusão
A execução desta pesquisa foi qualitativa, pois visa amenizar
o problema da inclusão na escola através de pesquisas, entrevistas, com
pais de alunos, professores e gestores para que se possa ter um
embasamento real de uma educação inclusiva, as coletas devem
acontecer de forma dedutiva, portanto os instrumentos de estudo deve
ser analisado de maneira descritiva.
A elaboração do artigo foi feito em dois momentos: no
primeiro foi feito um levantamento teórico através da contribuição de
alguns teóricos acerca do tema e o segundo momento foi realizada uma
pesquisa, realizada na Escola Padre Osvaldo Chaves, do município de
Sobral
O presente trabalho teve como objetivo geral Propor desde
uma pedagogia um modelo de inclusão capaz de atender os alunos com
necessidades especiais tenha uma aprendizagem diferenciada e que seja
voltada para o modelo sendo comum para todos os alunos da sala
regular.
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5.1.1 O Caminho da Pesquisa
A construção desta pesquisa nasceu de minha trajetória como
professora de educação e psicopedagoga institucional e clínica. Vejo-o
como ritual que celebra um nascimento, fruto de uma união longa,
daqueles momentos de instabilidade, mas com laços fortes, duradouros,
respeitosos.
Este artigo demarca esta união. Quem se une? A professora
de educação e a psicopedagoga que há tempos habitam o conflito e ao
mesmo tempo harmonia, mas em interação e, portanto, gerando em mim
e nos outros, mudanças, ressignificações, novas produções. Houve
momentos em que estas partes pareciam, quase incompatíveis em mim
e houve até a tentativa concreta de ser apenas uma outra. E isto foi
impossível, porque já estavam de tal forma na outra, que não puderam
sobreviver, assim, separados uma sem a outra.
5.2 MARCO TEÓRICO
5.2.1 Revisão bibliográfica
O estudo se fez necessário selecionar criteriosamente alguns
autores que subsidiaram com seus conceitos e definições acerca do
tema. O objetivo dessa revisão é o de proporcionar as informações sobre
inclusão da pessoa com necessidade especial, especificamente da
inclusão de alunos em classes regulares na educação básica no
município de Sobral e a importância do trabalho pedagógico enquanto
mediador dos processos
educativos e sociais da inclusão e
reconstruindo paradigmas acerca da problemática.
O ser em formação só se torna sujeito no momento
em que a sua intencionalidade é explicitada no ato
de aprender e em que é capaz de intervir no seu
processo de aprendizagem e de formação para o
favorecer e para o reorientar (JOSSO,1988, p. 50).
A aprendizagem ameaça a identidade, esta atitude denota
que o novo incomoda a experiência adquirida e supõe estudos para
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mudar a prática. E o conflito entre a teoria e a prática representa um
distanciamento que o próprio professor cria ao pensar-se
enquanto prático, assumindo-se como aquele que "aplica" técnicas e
teorias, não se percebendo como um produtor de seu próprio saber.
A escola muitas vezes separa os alunos com necessidades
especiais afirmando que são diferentes quando se matriculam em um
ano escolar, desrespeitando a lei da inclusão que é estabelecido para
aquela ano escolar, dessa forma são excluídos.
A Lei da Educação Inclusiva consiste em não selecionar
crianças com necessidades sejam elas orgânicas, sociais ou culturais. A
sua implementação requer uma postura valorizando as diferenças.
A escola deve elaborar seu projeto político-pedagógico e no
currículo
(englobando
metodologias,
avaliação
e
estratégias diferenciadas de ensino) proposta que valorize o
desenvolvimento de todos. Esse processo é lento requer uma
conscientização o envolvimento de todos os profissionais
principalmente da família e sociedade e que faça uma educação
presentes na vida escolar desses alunos, e não apenas daqueles ligados
à Educação Especial.
Devemos ser conscientes que a Educação Inclusiva é um
processo de transformação das concepções teóricas e das práticas da
Educação Especial, que historicamente vêm acompanhando os
movimentos sociais e políticos em prol dos direitos das pessoas com
deficiências que não são respeitas.
A Educação Especialainda é compreendida e tratada como
doença, nessa perspectiva os deficientes, assim como os demais
indivíduos que se distanciavam do padrão reconhecido de
“normalidade”, eram estigmatizados e marginalizados da vida social.
Assim, todo o atendimento prestado a esses alunos era em escolas ou
instituições especializadas
O aperfeiçoamento de novos métodos e
técnicas de ensino permitiu a mudança de
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expectativas sobre as possibilidades de
aprendizagem
e
desenvolvimento
acadêmico desses sujeitos, até então
aligados do processo educacional. A
ênfase não era mais sobre a deficiência
intrínseca do indivíduo, mas sim sobre a
falha do meio social em proporcionar
condições adequadas às suas necessidades
de aprendizagem e desenvolvimento.
(GLAT & FERNADES, 2005)
Para
acontecer
a
inclusão
é
necessário
a
conscientização estreita com a Educação Especial com as demais áreas
da Educação fazendo acontecer uma muldisciplinariedade para a
efetivação de uma inclusão que atenda a todos os alunos sem excluir
seus direitos.
5.3 METODOLOGIA
A presente pesquisa, ora descrita aqui, situou-se na área da
Educação e enfocou, especificamente, a área de Aprendizagem e
Desenvolvimento Humano no contexto escolar, propondo-se a
investigar quais as dificuldades da escola em trabalhar a inclusão de
pessoas com deficiência na sala de aula regular.
A pesquisa constituiu-se um estudo de campo
complementado com estudo bibliográfico ou teórico que fundamenta a
temática em estudo. Optou-se por essa abordagem por nela concentrarse várias informações oriundas de diferentes contextos para melhor
compreendermos o fenômeno da inclusão.
5.4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
A Educação Inclusiva é um processo em que se amplia a
participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino
regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das
políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à
diversidade de alunos. É uma abordagem humanística, democrática,
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que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o
crescimento, a satisfação pessoal e inserção social de todos.
A Educação Inclusiva busca perceber e atender as
necessidades educativas especiais de todos os alunos, em salas de aulas
comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a
aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Prática
pedagógica coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível requer
mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das escolas,
na formação dos professores e nas relações família-escola. Com força
transformadora, a educação inclusiva aponta para uma necessidade para
uma sociedade inclusiva.
O ensino inclusivo ainda é confundido com educação
especial, a qual se apresenta numa grande variedade de formas
incluindo escolas especiais, unidades pequenas e a integração das
crianças com apoio especializado. O ensino especial é desde sua origem
um sistema separado de educação das crianças com deficiência, fora do
ensino regular, baseando na crença de que as necessidades das crianças
com deficiência não pode ser supridas nas escolas regulares. Existem
ensino especial em todo o mundo seja em escolas de freqüência diária,
internatos ou pequenas unidades ligadas à escola de ensino regular.
O discurso acerca da inclusão de pessoas com deficiência na
escola, no trabalho e nos espaços sociais em geral, tem-se propagado
rapidamente entre educadores, familiares, líderes e dirigentes políticos,
nas entidades, nos meios de comunicação etc. Isto não quer dizer que a
inserção de todos nos diversos setores da sociedade seja prática corrente
ou uma realidade já dada. As políticas de atenção a este segmentos,
geralmente, estão circunscritas ao tripé educação, saúde e assistência
social, sendo que os demais aspectos costumam ser negligenciados.
A educação destes alunos tem sido de inquietações e
constitui um sistema paralelo de instituições e serviços especializados
no qual a inclusão escolar desponta como um ideal utópico e inviável.
A saúde limita-se à medicalização e patologização da deficiência ou a
reabilitação compreendida basicamente como concessão de órteses e
prótese. A assistência social traduz-se na distribuição de benefícios e de
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parcos recursos, em um contexto de miséria e de privações, no qual
impera a concorrência do assistencialismo e da filantropia. Em cada um
destes setores, o foco do atendimento privilegia uma certa dimensão do
contexto de vida familiar, comunitário e social.
Para educação e a sociedade, os alunos com deficiência é
“especial”, cujas necessidades específicas demandam recursos,
equipamentos e níveis de especialização definidos de acordo com a
condição física, sensorial ou mental. No âmbito da saúde, o mesmo
aluno é tratado como “paciente”, sujeito a intervenções tardias e de
cunho curativo, enquanto no campo da assistência social ele é um
“beneficiário” desprovido de recursos essenciais à sua sobrevivência e
sujeito a formas de concessão de benefícios temporários ou
permanentes de caráter restritivo. O que se observa, nestes setores, são
ações isoladas e simbólicas ao lado de um conjunto de leis, projetos e
iniciativas insipientes e de articuladas entre as diversas instâncias do
poder público. Em todos os casos, percebemos uma concepção de
sujeito fragmentado, incompleto sem a necessária incorporação das
múltiplas dimensões da vida humana.
Os gestores e professores do ensino regular ressaltam, entre
outros fatores, a dura realidade das condições de trabalho e os limites
da formação profissional, o número elevado de alunos por turma, a rede
física inadequada, o despreparo para ensinar esses alunos como são
classificados de diferentes. Os professores não se sentem preparados
para trabalhar com a diversidade do alunado, com a complexidade e
amplitude dos processos de ensino e aprendizagem.
A formação destes profissionais caracteriza-se pela
qualificação ou habilitação específicas, obtidas por meio de cursos de
pedagogia ou de alternativas de formação agenciadas por instituições
especializadas. Nestes cursos, estágios ou capacitações profissionais,
esses especialistas aprenderam a lidar com métodos, técnicas,
diagnósticos e outras questões centradas na especificidade de uma
determinada deficiência, o que delimita suas possibilidades de atuação.
Além disso, constamos o receio, a insegurança e a resistência
dos pais que preferem manter seus filhos em instituições especializadas
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temerosos de que sejam discriminados e estigmatizados no ensino
regular. Outros insistem por convicção ou simplesmente por se tratar da
única opção no local de moradia da família, pois existem os que fora da
escola pelas razões aqui apontadas.
5.5 APRESENTAÇÃO, ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
DA PESQUISA
A seguir, serão apresentadas as descrições, análise e
discussão dos dados da pesquisa.
x

A Escola Padre Osvaldo Chaves: Lócus da Pesquisa
de Campo

Esta pesquisa tem por objetivo contribuir e analisar o
processo de inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais
especiais nas escolas regulares de Sobral. Como objeto de estudo para
a realização da dissertação escolhi a Escola Padre Osvaldo Chaves,
escola da rede pública municipal de Sobral.
Para caracterização da amostra da referida pesquisa,
contamos com a participação direta, ou seja, dos professores e
cuidadores que atuavam na escola, estes selecionados previamente cujo
critério era está legalmente ligado ao processo de inclusão na escola.
Ao todo participaram da pesquisa 16 (dezesseis) profissionais gestores
de sala de aula, com a participação efetiva também da coordenadora
pedagógica e diretora da escola. Todos receberam e assinaram um
Termo de Compromisso no qual, estes se comprometiam colaborar com
a referida pesquisa.
O perfil dos participantes da pesquisa, 4 (quatro) professores
possuíam licenciatura em Pedagogia, dois destes possuíam
Especialização em Educação Especial, e dois possuíam Especialização
em Psicopedagogia, 4 (quatro) cuidadores estavam cursando Pedagogia
e 2 (quatro) funcionários com escolaridade em nível médio, e os pais 4
(quatro) com escolaridade ensino fundamental como mostra o gráfico
II.
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Quanto à diretora da escola e a coordenadora pedagógica,
ambas possuíam Especialização em Gestão Escolar.
A experiência com o Magistério de todos os participantes
variava entre 6 a 10 anos de sala de aula.
Gráfico 1. Nº de participantes da pesquisa
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Fonte: Dados coletados pela pesquisadora - 2014

Gráfico 2. Escolaridade dos participantes da pesquisa
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Formação dos participantes da
pesquisa
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Fonte: Dados coletados pela pesquisadora – 2014

Através das informações coletadas ao longo da pesquisa,
pretendeu-se descrevê-las de acordo como as mesmas foram relatadas,
fazendo uma análise desses dados que serão apresentados a seguir.
Entrevistas com professores de classes com crianças com
Necessidades Educacionais Especiais Foram entrevistadas 4 (quatro)
professoras de classes de ensino regular que possuíam mais alunos com
necessidades educacionais especiais e as professoras de
Atendimento Educacional Especializado.
A professora 1 possui graduação em Pedagogia e já possui
10 anos de experiência com a educação. A professora 2 é formada em
Letras e está cursando atualmente o curso de Pedagogia, ela possui 5
anos de experiência educacional e a professora 3 tem formação em
Pedagogia com especialização em língua portuguesa e literatura e já
atua a 6 anos nesta função. A professora 4 possui licenciatura em
Pedagogia. Todas possuem Especialização em Psicopedagogia.
As perguntas foram feitas com o objetivo de conhecer a visão
que as mesmas possuem sobre inclusão educacional e o que elas fazem
através do seu trabalho para melhorar este processo em relação aos seus
alunos com necessidades especiais.
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A análise dos dados coletados através das entrevistas foram
lidas e analisadas pela pesquisadora. Após essa leitura foi realizada a
consolidação das respostas obtidas através do questionário-entrevista.
A análise dos dados obedeceu aos temas e respostas descritas
pelos entrevistados, que posteriormente foram agrupados por categoria
de respostas.
Durante o processo de coleta dos dados, a pesquisadora
absteve-se de interlocução ou diálogo com os participantes, denotando
situação de imparcialidade no desenvolvimento da pesquisa, a fim de
mostrar a mais perfeita veracidade dos resultados apresentados a partir
das entrevistas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a inclusão educacional que tende a terminar
ratificando entre os envolvidos no processo a marca da inferioridade
como foco de análise. Entendemos que este não pode se constituir em
um real processo inclusivo.
É necessário concluir procurando meios de trabalhar no seio
da comunidade escolar (famílias, alunos, professores...) os potenciais,
as capacidades, os interesses dos indivíduos, tornando-os não só aceitos
e valorizados, mas sujeitos de seu processo de formação diante dos
saberes que justificam problemas de aprendizagem que surgem em
espaços reconhecidos como sendo de alto risco social, estão professores
e alunos, um produzindo o outro.
A linguagem que usamos para descrever as condições de
vida que tem o outro é a mesma linguagem que usamos para descrever
as condições que temos. Precisamos de transformação e de estudo para
tornar em prática uma boa educação onde a vivência tornará mais fácil
de alcançar uma educação significativa e que possa deixar de lados as
teorias não quer dizer que não seja importante, mas para tornar uma
educação de mais qualidade.
Estar na hora de uma educação de qualidade em maior
quantidade e não o inverso, é hora de lutar pela educação trazendo o
respeito, valores e a cultura de nossos alunos onde estão esquecido na
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teoria, precisando ser lembrado para a conquista da aprendizagem
significativa e transformadora.
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6
APLICAÇÃO
DOS
DIREITOS
HUMANOS
PROPORCIONADO PELO PROGRAMA ASSISTENCIALISTA
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Eixo: Direitos Humanos
Resumo
Os Direitos Humanos são direitos inerentes ao ser humano como
necessidade básica para sua sobrevivência em meio à sociedade onde
vive. Para a concretização destes direitos, usam-se ferramentas de apoio
para aplicação destes que tenham por base o princípio do bem-estar das
pessoas em situação de vulnerabilidade que ficam às margens de uma
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sociedade capitalista. No Brasil, uma destas ferramentas é o Programa
Assistencialista Bolsa Família, tendo em seu escopo, cumprir o
superprincípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, posto
em prática o direito universal de todos os povos: os Direitos Humanos.
Por isso o objetivo desta pesquisa teórica é analisar o cumprimento
deste direito universal através do programa assistencialista Bolsa
Família e observar os efeitos socioeconômicos na sociedade em estudo.
Este programa baseia-se na transferência direta de renda para as
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Percebe-se que o
grande problema encontrado é a insuficiência na aplicação dos Direitos
Humanos, pois os repasses financeiros às famílias são inferiores para o
custeio das próprias necessidades básicas. Dessa forma, a justificativa
da pesquisa é analisar, através de dados estatísticos, se os Direitos
Humanos estão acessíveis para as pessoas em situação vulnerável na
cidade de Luís Correia no estado do Piauí, através do programa Bolsa
Família. Percebeu-se através das análises nos resultados apresentados
pelo Portal da Transparência do governo federal, a não satisfação destes
direitos devido a insuficiência dos repasses perante o próprio custo para
uma alimentação básica.

Palavras-chaves: Bolsa Família. Direitos Humanos. Pobreza.
INTRODUÇÃO
Os Direitos Humanos são direitos inerentes ao ser humano
que garante suas necessidades básicas vitais para uma vida digna. São
direitos universais, a qualquer indivíduo independentemente de cor,
raça, convicção filosófica e sexo, fundamentais para uma vida sadia em
determinada sociedade. Intensificou-se o olhar para estas normas a
partir da insatisfação deixada pela 2º Guerra Mundial em 1945. Nesta
época o mundo encontrava-se devastado pela quantidade de miséria e
terror deixada pela guerra, “somente depois da 2ª Guerra Mundial,
envolvendo – pela primeira vez na história – todos os povos”
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(BOBBIO, 2004, p. 49). Neste mesmo ano, estabeleceu-se as Nações
Unidas que tinha como o objetivo a fortificação dos Direitos Humanos
através da Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de junho de 1945,
após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização
Internacional, entrando em vigor a 24 de outubro daquele mesmo ano
(ONU, 1945).
Com base na Constituição Federal Brasileira de 1988,
conhecida como a constituição mais fraterna da atualidade, assegura a
igualdade entre todos os brasileiros sem distinção de qualquer natureza
à luz do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, garantido aos
brasileiros e estrangeiros que residem ou transitam no país, acesso aos
direitos fundamentais elencados na Carta de 88 (BRASIL, 1988).
Segue-se aí o cumprimento de um princípio atrelado a todos os outros
princípios constitucionais, o da Dignidade da Pessoa humana.
No seu artigo 6º, encontram-se Direitos Fundamentais de
Segunda Geração imprescindíveis ao indivíduo. Estes dão a
oportunidade de a pessoa usufruir com proteção estatal afim de lhe
proporcionar o espírito de igualdade e dignidade material entre os
povos, dentre eles o direito à alimentação. Este direito garante a todos
uma alimentação básica para a vida em sociedade (BRASIL, 1988).
Porém, em um país capitalista emergente e com alta
diversidade cultural, é de se destacar que estes direitos poderão não
estar sendo cumpridos em sua totalidade, pois o modelo econômico, de
per si14, gera duas grandes massas sociais naturalmente antagônicas: a
burguesia, donos dos meios de produção; e o proletariado, proprietário
da força de trabalho, esta explicitamente marginalizada e fora de acesso
às oportunidades para os meios básicos de sobrevivência. Neste caso,
há um direito negativo aos Direitos humanos.
À luz desta indagação, resolveu-se partir, nesta pesquisa, de
uma análise aprofundada do estudo sobre Direitos Humanos
Fundamentais ao indivíduo e se estes estão sendo materializados através

14 Expressão latina que significa “por si só”.
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do programa assistencialista Bolsa Família para as famílias vulneráveis
à negação destes direitos.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo, foram objetos da pesquisa a
Constituição Federal de 1988, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (DUDH), Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945
e o Pacto de San José da Costa Rica 15.
Na Constituição Brasileira elencou-se conceitos dos
princípios constitucionais sobre Direitos Humanos e o superprincípio
constitucional da Dignidade da Pessoa Humana além do artigo 6º onde
fala acerca dos direitos sociais sobre alimentação básica inerente ao ser
humano para uma vida digna. Na Declaração Universal dos Direitos
Humanos excluem todos os demais artigos, excetuando o artigo 25 que
explana o bem-estar social das famílias engajadas nestes direitos,
especificamente o da alimentação. A Carta das Nações Unidades serviu
de base a mensuração dos efeitos negativos deixados pela 2ª Grande
Guerra e a necessidade de o homem impor, em vias internacionais,
direitos universais para a sobrevivência humana. Já o Pacto de San José
da Costa Rica escolheu-se o artigo 11 que neste explicita a manutenção
e a proteção da Dignidade da Pessoa Humana, hoje um superprincípio
constitucional brasileiro recepcionado pela Carta magna de 1988.
Acerca dos assuntos abordados anteriormente, para esta
pesquisa é viável o enfoque de caráter qualitativo, onde irá abordar
situações sobre a melhoria ou não do cumprimento dos Direitos
Humanos e quantitativos, onde irá expor numericamente a renda
familiar anual e mensal das famílias envolvidas.
Em se tratando de estudos quantitativo Alvarenga,

15

98

Convenção Americana de Direitos Humanos 1969

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

[...] no enfoque quantitativo, logo ao apresentar o
problema estabelecem-se as relações das variáveis
a estudar, se caracteriza pela medição das mesmas
e o tratamento estatístico das informações. Seu
objetivo é descrever ou explicar as descobertas.
Trabalha
geralmente
com
amostras
probabilísticas, cujos resultados têm a
possibilidade de generalizar-se à população em
estudo, da qual se extraio uma amostra para
estudar (ALVARENGA, 2012, p. 09).
Já na ótica do estudo qualitativo, Alvarenga,
[...] Dá ênfase às características: sociais,
antropológicas,
arqueológicas,
culturais,
psicológicas, criminalísticas, históricas. Este
enfoque abrange processos humanos completos.
Tenta descrever e compreender as situações e os
processos de maneira integral e profunda,
considerando inclusive o contexto que envolve a
problemática estudada.
No processo de investigação incorpora a
participação dos próprios sujeitos investigados.
Analisa-se com eles a percepção que os mesmos
têm da sua realidade, suas próprias vivências.
Neste enfoque interessa conhecer o que as pessoas
pensam, sentem e agem; suas experiências, suas
atitudes e crenças (ALVARENGA, 2012, p. 10).
No entanto, ao explanar sobre alguns modos de pesquisa
chegou-se ao consenso que o tipo de investigação desta pesquisa
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obedecerá ao enfoque quali-quantitativo, onde a pesquisa poderá ser
realizada pelo método misto, ou seja, a junção do enfoque quantitativo
e qualitativo, de forma a visualizar uma melhor compreensão do tema
(GIDDENS, 2012).
DISCUSSÕES
Os Direitos Humanos
Os Direitos Humanos são direitos universais reconhecidos
como justos e válidos em situações inerentes ao convívio entre os
indivíduos para a manutenção da paz social e do desenvolvimento
econômico entre os povos. São direitos assecuratórios às pessoas sobre
liberdade de uma vida digna, uma alimentação básica, a liberdade de
pensamento e cultos religiosos. Enfim, os Direitos Humanos garantem
o direito de escolha do indivíduo. Estes direitos existem pelo simples
fato de seres humanos existirem. Segundo Dallari, “A expressão
Direitos Humanos é uma forma abreviada de mencionar os direitos
fundamentais da pessoa humana” (DALLARI, 2004).
Na Roma clássica, em meados dos anos 27 A.C, os Direitos
Humanos eram confundidos com o Direito Natural. Um direito
avaliador das opções humanas e se adequa ao convívio entre eles. Não
era escrito. Era exercido apenas o que a sociedade julgava como certo
para a harmonia entre eles e resguardar a igualdade entre o povo. Em
algumas sociedades, estas leis naturais eram confundidas com as Leis
Divinas pelo simples fatos de serem universais e aceita como justa pela
maior parte de seus membros (SITE16, 2009). Segundo Bobbio,

16

RIGHTS, United for Human. Story of human rights. 2009. Disponível
em: <https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc&t=3s>.
Acesso em: 20 dez. 2016.
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“Os Direitos Humanos nascem como direitos
naturais e universais, desenvolve-se como direitos
positivos particulares (quando cada Constituição
incorpora Declaração de Direitos) para finalmente
encontrar a plena realização como direitos
positivos universais” (BOBBIO, 2004, p. 30).
Neste sentido, estes direitos universais são preservados,
muitos deles, em escrituras normativas com força de lei. Para isso, há a
necessidade de conservá-los em escritoras normativas para obediência
de todos. Estar-se aí diante do positivismo destas leis. Como leis
fundamentais positivadas, nasce a Constituição do Povo, dotada de
soberania e de todos os direitos fundamentais oriundos de um contexto
histórico.
Direitos Humanos e a Segunda Guerra Mundial
Muitos dos Direitos Humanos aplicados na atualidade foram
conquistados após a Segunda Grande Guerra, em 1945. Nesta situação,
o mundo se encontrava em extrema calamidade. O Nazismo de Adolf
Hitler e o Facismo de Benito Mussoline lideraram a Europa naquela
época, gerando quebras de modelos econômicos e mortes em grandes
proporções (ARAÚJO, 2013). Neste contexto, a população mundial
clamava por buscas de novos direitos para a manutenção da paz e a
harmonia entre seus membros. Com isto ressurgiu a discussão ao acesso
aos direitos fundamentais a nível internacional.
Neste sentido, à luz do entendimento de Comparato,
Após três lustros de massacres e atrocidades de
toda a sorte, iniciamos com o fortalecimento do

101

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

totalitarismo estatal nos anos 30, a humanidade
compreendeu, mais do que em qualquer outra
época da história, o valor supremo da dignidade
humana. O sofrimento como matriz como matriz
da compreensão do mundo e dos homens, segundo
a lição luminosa da sabedoria grega, veio a
aprofundar a afirmação histórica dos direitos
humanos (COMPARATO, 2005, p. 54).
Em 26 de junho de 1945, após o término da Conferência das
Nações Unidas sobre organização Internacional, é assinada a Carta das
Nações Unidas, visando o acolhimento e apreciação dos Direitos
Humanos como Direitos Universais e Internacionais. Diante da
situação, o mundo encontrou-se com um novo panorama de paz e
concretização de direitos considerados fundamentais para a dignidade
da pessoa humana (ONU, 1945).
Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
foi adotada pelos países membros em 10 de dezembro de 1948. Nesta
Declaração vislumbra-se de Direitos Fundamentais para a
sobrevivência humana. Em seu artigo 25, é explicitado o Direito à
Família em seu bem-estar social e conforto para sua dignidade. Neste
artigo deu-se ênfase ao direito de alimentação, assegurando a todos uma
alimentação digna saudável e por várias vezes durante o dia. Segue in
verbis,
1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida
suficiente para lhe assegurar e à sua família a
saúde e o bem-estar, principalmente quanto à
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à
assistência médica e ainda quanto aos serviços
sociais necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez,
na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da
sua vontade (ONU, 1948).
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Neste caso, surge uma nova linha de pensamento atribuindo
ao Instituto Família o seu papel social formador basilar na formação de
uma sociedade livre, justa e solidária.
Constituição Federal de 1988
De acordo com Moraes,
Juridicamente, porém, Constituição deve ser
entendida como a lei fundamental e suprema de
um Estado, que contém normas referentes à
estruturação do Estado, à formação dos poderes
públicos, forma de governo e aquisição do poder
de governar, distribuição de competências,
direitos, garantias e deveres dos cidadãos
(MORAES, 2006, p. 2). Além disso, é a
Constituição que individualiza os órgãos
competentes para a educação de normas jurídicas
legislativas ou administrativas (CANOTILHO
apud MORAES, 2006, p.2).
A Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de
outubro de 1988, conhecida como constituição cidadã, é a Constituição
brasileira mais destacada acerca dos Direitos Humanos. Em seu artigo
5º, § 3º, dar-se a oportunidade de um Direito Alienígena17, a respeito de
Direitos Humanos, se incorporar no ordenamento jurídico brasileiro
através de Emendas à Constituição 18, ou seja, fazer parte dos
17

Aplicação do Direito Estrangeiro.
No campo jurídico, é chamada emenda constitucional a modificação imposta ao
texto da Constituição Federal após sua promulgação. É o processo que garante que a
Constituição de um país seja modificada em partes, para se adaptar e permanecer
18
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dispositivos constitucionais supremo. Para este feito é preciso total
atenção a uma qualificação dada por este dispositivo, sendo “Os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais” (BRASIL, 1998).
O seu artigo 5º traz consigo a maior concentração de Direitos
e Garantias Fundamentais ao indivíduo. São Direitos de Primeira
Geração garantidos aos seres humanos oriundos de um Estado Liberal
em detrimento do Estado Absolutista e corresponde a fase inaugural do
constitucionalismo no ocidente (DIÓGENES JÚNIOR, 2016).
Porém, estes direitos também estão espalhados em todo o
corpo constitucional. Estes direitos constitucionais contemporâneos
foram resgatados pela Constituição de 1988 através da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos conhecido como o Pacto de San
José da Costa Rica celebrado em 22 de novembro de 1969. No seu
artigo 11, têm-se a proteção da manutenção da Dignidade da Pessoa
Humana, especialmente em se tratando da instituição família
(SANTIAGO, 2016). Esta proteção é recepcionada pela Carta de 1988
com uma especial ênfase, se tornando o superprincipio da Dignidade da
Pessoa Humana, ou seja, o princípio de todos os princípios
constitucionais brasileiros.
Na esteira do artigo 6º da Primavera de 88 encontra-se uma
lista de Direitos Sociais oriundos dos efeitos negativos do modelo
capitalista implantado no século XVIII, trata-se da Revolução Industrial
Capitalista. Neste prisma, tem-se um Estado Intervencionista mais
acolhedor para dar cumprimento aos Direitos de Primeira e Segunda
Geração. No rol do mesmo artigo dispõe-se os Direitos tipicamente
sociais, em especial o Direito à Alimentação. Este dá acesso a uma
alimentação saudável e digna para todos, incluído no texto normativo
constitucional através da Emenda Constitucional nº 64 e, a partir de
atualizada diante de relevantes mudanças sociais (SANTIAGO, Emerson. Disponível em:
<http://www.infoescola.com/direito/emenda-constitucional/>. Acesso em: 26 dez.
2016).
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então, fazer-se parte do rol dos Direitos Sociais fundamentais. Na visão
de Conti,
O direito humano à alimentação adequada
consiste no acesso físico e econômico de todas as
pessoas aos alimentos e aos recursos, como
emprego ou terra, para garantir esse acesso de
modo contínuo. Esse direito inclui a água e as
diversas formas de acesso à água na sua
compreensão e realização. Ao afirmar que a
alimentação deve ser adequada entende-se que ela
seja adequada ao contexto e às condições
culturais, sociais, econômicas, climáticas e
ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo
social (CONTI, 2014).
Portanto, o direito à alimentação é uma garantia basilar para
a sobrevivência do indivíduo e para seu bom convívio social. No Brasil,
este direito é aplicado em soberania alimentar, posto em prática pelo
programa assistencialista Bolsa Família para as pessoas que se estão em
situação de vulnerabilidade social. Este programa tem como objetivo o
acesso à alimentação três vezes ao dia para as famílias pobres ou em
extrema pobreza.
O Programa Assistencialista Bolsa Família na cidade de Luís
Correia no Estado do Piauí
O programa Bolsa Família é um programa assistencialista de
transmissão direta de renda que busca garantir o acesso e o direito à
alimentação para famílias pobres ou extremamente pobres. Neste
contexto é visível o cumprimento do Estado Intervencionista em seguir
rigorosamente o acesso aos Direitos Sociais elencados no artigo 6º da
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Constituição Federal, especificamente o Direito à Alimentação.
Cumprindo tal direito pelo programa, consegue-se a aplicação do
superprincípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Com
informações da Caixa Econômica Federal, os beneficiados deste
programa são famílias com renda per capta entre R$ 85,00 a R$ 170,00
mensais, consideradas pobres ou extremamente pobres (BRASIL,
2016). O regimento do programa é a Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de
2004, conceituando o Programa Bolsa Família, famílias e situação de
pobreza (BRASIL, 2004).
Na cidade de Luís Correia, localizada no norte do estado do
Piauí, conta com uma área territorial de 1.070,296 Km2 abrangendo uma
população de 29.683 habitantes19. As famílias em situação de pobreza
e extrema pobreza nesta cidade geralmente são estruturas familiares
precárias, vivendo, algumas delas, em lixões da cidade e tirando seu
sustendo destes. Além disso, as drogas e a violência são institutos
marcantes por parte destas, onde a maioria das unidades familiares, é
notável a presença de idosos, crianças e pessoas com limitações
especiais.
De acordo com o Portal da Transparência do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, no ano de
2016, esta cidade obteve um repasse anual do Programa Bolsa Família
em R$ 7.151.290,00 (sete milhões cento e cinquenta e um mil e
duzentos e noventa reais) para 5.462 (cinco mil quatrocentos e sessenta
e duas) famílias em estado vulnerável. Sobre esses dados, consegue-se
uma média de R$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais) por família
anualmente (BRASIL, 2016). Isto se dá uma média da renda mensal
repassada pelo benefício cerca de R$ 109,00 (cento e nove reais) por
mês para cada família.

19

Censo IBGE 2016. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=220570>.
Acesso: 27 dez. 2016.
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Custo da cesta básica na capital do estado do Piauí – Teresina
A cesta básica é o conjunto formado de suprimentos
necessários para a sobrevivência de uma família durante um mês. De
acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos,
realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE), o custo da cesta básica na capital do
estado do Piauí, Teresina, teve uma queda em outubro de 2016 em
relação ao mês passado, tendo um custo médio de cerca de R$ 395,21
(trezentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos). Porém em
setembro de 2017, a cesta básica teve seu preço de R$ 402,34
(quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), queda de 1,77%.
(DIEESE, 2016).
Segundo a DIEESE,
Com base na cesta mais cara, que, em outubro, foi
a de Porto Alegre [...] R$ 478,07 [...], e levando
em consideração a determinação constitucional
que estabelece que o salário mínimo deve ser
suficiente para suprir as despesas de um
trabalhador e da família dele com alimentação,
moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima
mensalmente o valor do salário mínimo
necessário. Em outubro de 2016, o salário mínimo
necessário para a manutenção de uma família de
quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.016,27,
ou 4,56 vezes o mínimo de R$ 880,00. Em
setembro, o mínimo necessário correspondeu a R$
4.013,08, o que também foi equivalente a 4,56
vezes o piso vigente (DIEESE, 2016).
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Resultados
Com base nos dados apresentados, nota-se um desacordo
repassado pelo Programa Bolsa Família em comparação com o valor da
cesta básica na capital do estado em estudo. Com uma renda mensal
familiar de aproximadamente R$ 109,00 e o valor da cesta básica na
capital de aproximadamente R$ 402,34 é indiscutível a insuficiência
destes repasses para cada família mensalmente propostos pelo
programa são insuficientes para a manutenção de uma vida digna por
cada membro familiar, após uma queda no valor da cesta básica em
comparação com o mês passado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
À luz dos dados apresentados acima, percebeu-se um esforço
do Programa Assistencial Bolsa Família em dar cumprimento a um
direito constitucional inerente a vida digna de um ser humano: Os
Direitos Humanos com enfoque à Alimentação. Estes direitos são
normas programáticas que levam em seu bojo o cumprimento destes
para o futuro. Contudo, ainda é precoce em afirmar o cumprimento
destes direitos em sua totalidade através deste programa, pois os
repasses mostraram insuficientes para o custeio da manutenção da
própria alimentação mensal na cidade de Luís Correia no norte do
estado do Piauí.
Mas pela variedade cultural e extenso território brasileiro, é
indiscutível a dificuldade do Estado em dar cumprimento a estes
direitos, pois há uma modificação muito veloz no aspecto social e
econômico destas sociedades, pois vive-se diante de uma extrema crise
social e política mundial que afeta toda uma estrutura de uma sociedade
contemporânea.
Para o respeito constitucional por parte destas normas
programáticas é necessária a continuação destes serviços
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proporcionados à população, viabilizar alterações periodicamente para
acompanhar a dinâmica social e gerar políticas de emprego e renda,
erradicando a dependência destes programas e assim dar condições para
que cada indivíduo possa se estruturar independentemente.
Portanto este trabalho é uma pequena amostra de um grande
projeto de estudos, abrangendo áreas diversas a tratar: Direito,
Economia, História, Políticas Públicas, etc. Com isso, esta obra poderá
servir de início para vários outros pesquisadores interessados ao tema,
pois a partir desta, poderá explorar vários leques de estudos. Este
trabalho deu-se a oportunidade de concluir que Os Direitos Humanos
na Cidade de Luís Correia no norte do estado do Piauí proporcionado
pelo Programa bolsa Família ainda não está cumprido seu objetivo
principal: dar possibilidade do direito de alimentação para as famílias
beneficiadas devido ao repasse insuficiente em detrimento do custo da
alimentação. É imprescindível uma reformulação no programa para
uma transferência de renda maior e ao mesmo tempo, dar condições
para estas famílias gerirem suas próprias rendas, para futuramente,
erradicarem a dependência deste benefício.
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7 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE TEXTUAL
MEDEIROS, Francisca Valdynelia de Araújo Aguiar - UNISAL20

RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de discorrer sobre a relação entre
diversidade textual e alunos portadores de necessidades especiais, a fim
de desenvolver a aprendizagem desses alunos. Tal questionamento se
corrobora com a necessidade de viabilizar o processo de ensino e
aprendizagem em alunos especiais. Com isso, parte-se do pressuposto
de que de que quanto mais se trabalha em sala de aula com a diversidade
textual, maior o desenvolvimento da aprendizagem de alunos
portadores de necessidades, em virtude da relação intrínseca entre
diversidade textual, raciocínio lógico-interpretativo e autonomia,
igualdade e aprendizagem. A razão que o embasou foi investigar a
relação entre diversidade textual como norteadora de metodologias para
o desenvolvimento da aprendizagem de alunos portadores de
necessidades especiais. Tal questionamento visa a potencializar o
processo de ensino e aprendizagem em alunos especiais, quais sejam: a
teoria da aprendizagem significativa, a teoria da aprendizagem social e
teoria interacionaista. O que se pretende é ajudar a Escola a desenvolver
um bom trabalho pedagógico, utilizando a diversidade textual, com
alunos portadores de necessidades especiais, com vistas a desenvolver
a autonomia destes em relação ao contexto situacional onde estão
inseridos, propondo, assim, metodologias que auxiliem os profissionais
da educação.
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INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea trouxe diversas mudanças nas
metodologias de ensino e na forma de aplicá-las aos alunos. Hoje, na
atual estrutura social, vivem-se mudanças de paradigmas que, até bem
pouco, eram estratificados e impermeáveis. Como exemplo, têm-se a
questão da diversidade, tão discutida atualmente. Do ponto de vista
cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção histórica,
cultural e social das diferenças, tendo em vista que estas ultrapassam as
características biológicas e observáveis. Nesta conjuntura, o objetivo
primordial deste Artigo é discutir sobre a importância das metodologias
de diversidade textual para o desenvolvimento da compreensão de
alunos com deficiência, notadamente cognitiva.
Neste sentido, a escola possui uma função substantiva nesse
processo, tendo em vista sua relação com o contexto social. Assim, as
metodologias utilizadas devem ajustar-se à conjuntura vigente. Para
tanto, faremos algumas considerações sobre a diversidade textual como
aporte metodológico para alunos portadores de necessidades educativas
especiais, notadamente alunos com algum tipo de deficiência
intelectual. Com isso, trabalharemos primordialmente com alunos que
tenham comprometimento cognitivo.
Assim, partindo do pressuposto de que a educação constróise no seio de uma sociedade, a educação inclusiva veio a corroborar
com tal assertiva, tendo em vista que insere o aluno portador com
deficiência no contexto de outros alunos sem limitações de quaisquer
ordens. Dessa forma, é possível viabilizar uma maior integração com
vistas a promover o desenvolvimento cognitivo, bem como a autonomia
do aprendente com deficiência.
Neste trabalho científico, optou-se pela metodologia que
envolve a diversidade textual como instrumento facilitador na
construção da aprendizagem de alunos com deficiência. Para tanto,
optou-se pela pesquisa bibliográfica para abalizar o presente Artigo. O
eixo questionador repousa no fato de como o trabalho com textos
diversos podem ajudar o aluno a desenvolver essa autonomia,
entendendo-a como liberdade ou independência moral ou intelectual.

114

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

Considerou-se as ideias de autores renomados: Paulo Freire
(1994), Makarenko (1989), Mantoan (2006), Vygotsky (1991),
Marcuschi (2008), Koch (2006), Saviani (1987), Bandura (2008),
Ausubel (1976) e outros teóricos igualmente importantes.
Neste trabalho, Como aspecto basilar, tomou-se como
referência o trabalho desses autores, aliando-se a questão metodológica
de alunos com deficiência com a diversidade textual, sendo esta uma
condição importante para o desenvolvimento da aprendizagem desses
alunos, tendo em vista que, a partir da compreensão textual, o aluno
consegue entender o mundo que o cerca e, ao mesmo tempo,
compreendendo, o aluno poderá agir sobre ele, potencializando, com
isso, sua autonomia.
7.1 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UM OLHAR SOBRE
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A questão da deficiência sempre foi concebida como algo
acintoso e desfavorável à sociedade. Muito se tem discutido sobre o
papel do portador de algum tipo de necessidade especial dentro do
contexto social, na qualidade de agente ativo e participativo de seu
grupo de convivência. Assim, tornam-se necessárias enveredarmos
algumas considerações acerca da historicidade da segregação por
motivos diversificados, seja motor, seja cognitivo.
Entretanto, tais discussões só se revelaram após longos anos
de discriminação e segregação, em que a deficiência era vilipendiada
por familiares e sociedade em geral. Historicamente, os portadores de
necessidades especiais eram vistos sob dois âmbitos: alguns o
exterminavam por considerá-los graves obstáculos à sobrevivência do
grupo; e outros os protegia como condição precípua para angariar
dádivas dos deuses. No Brasil, algumas tribos do Alto Xingu, no estado
do Mato Grosso (Arruda,1980).
Os primeiros movimentos no sentido de promover um
atendimento aos “deficientes” foram realizados em países da Europa e
depois se expandiram para países como os Estados Unidos e o Canadá.
No Brasil, por exemplo, os asilos e conventos, seguidos dos hospitais
psiquiátricos, constituíram-se em locais de confinamento, ao invés de
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locais de tratamento para pessoas portadoras de necessidades especiais.
No Brasil Imperial (séc. XIX) foram criados os institutos imperiais
(Arruda,1980).
Nos anos 30 e 40, surgiram entidades como a Sociedade
Pestalozzi e a União dos Cegos do Brasil, ambas no estado do Rio de
Janeiro. Esse interesse pelo deficiente refletia também uma
preocupação com a higiene, isso de traduzia como início de um
processo de segregação do aluno deficiente. Em 1911, é criada a
inspeção médica escolar, no estado de São Paulo, responsável criação
de classes especiais.
Assim, por muito tempo, oscilou-se entre o extermínio e a
segregação. Esses indivíduos, porém, viviam à margem da sociedade
comum, A esse respeito, ressalta criticamente Saviani (1987, p. 10):
Compreende-se, então, que para pedagogia
tecnicista a marginalidade não será identificada
com a ignorância nem será detectada a partir do
sentimento de rejeição. Marginalizado será o
incompetente (no sentido técnico da palavra) isto
é, o ineficiente, o improdutivo. A educação estará
contribuindo para superar para superar o problema
da marginalidade na medida em que formar
indivíduos eficientes, portanto, capazes de darem
sua parcela de contribuição para o aumento da
produtividade da sociedade.
Assim, a pedagogia contribuiu de alguma forma na
fomentação do pensamento segregacionista em relação aos portadores
de necessidades especiais, afinizando, assim, com a teoria capitalista de
produtividade e eficiência. Com o advento e a consolidação de algumas
ciências, tal como, a Psicologia Cientifica que, ao transferir seus objetos
de estudo para o campo das capacidades humanas, revelou a reflexão
sobre a questão do fracasso escolar dos portadores de necessidades
especiais, ressaltando, com isso, o conceito de anormalidade. Mais uma
vez interpõe-se um obstáculo a movimentos de pessoas com
deficiência.
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Na década de 70, é criado o Centro Nacional de Educação
Especial, junto ao Ministério da Educação (MEC). No final desta
década, forma implementados os primeiros cursos de formação de
professores na área da Educação Especial. Em 1985, o governo federal
organizou um comitê para traçar políticas de ações para contemplar os
portadores de necessidades especiais.
Na década de 90, inúmeras reflexões sobre a educação
especial foram realizadas no sentido de minimizar o impacto da
segregação. Assim, nesta década, realizou-se a Conferência Mundial de
Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia. Seu objetivo, entre
outros, era estipular diretrizes para educação mundial, ressaltando a
necessidade de adequação da escola para oferecer uma educação de
qualidade.
Em 1994, a exemplo da Conferência de Jomtien, realizou-se,
também, um grande encontro entre diversos países a fim de discutirem
os rumos da educação especial. O evento ocorreu em Salamanca,
Espanha, originando-se, assim, o documento intitulado Declaração de
Salamanca (1994), em que se encontram os principais pressupostos que
norteiam a educação inclusiva.
Em 2001, foram instituídas, pela Câmara de Educação
Básica do Brasil, as Diretrizes Nacionais para Educação Especial,
trazendo em seu texto garantias legais que asseguram o
desenvolvimento das potencialidades dos portadores de necessidades
especiais. Tais diretrizes vieram a impulsionar sobremaneira a inserção
do aluno portador de necessidades especiais em programas pedagógicos
eficientes e que contribuam para assegurar as condições necessárias
para uma educação de qualidade, bem como promova o
desenvolvimento da autonomia desse público-alvo.
Alguns princípios éticos, políticos e estéticos constituem
verdadeiros pilares sobre os quais as Diretrizes se alicerçam, quais
sejam: dignidade humana, a busca da identidade própria do educando,
o desenvolvimento para o exercício da cidadania e participação social,
bem como apoio técnico e pedagógico especializado. Assim, têm-se os
fundamentos de uma educação igualitária, em que todos os alunos, de
acordo com suas especificidades, possam usufruí-la. A esse respeito
opina Mantoan (2006, p. 35):
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É inegável que as ferramentas estão aí para que as
mudanças aconteçam e para que reinventemos a
escola, ‘desconstruindo’ a máquina obsoleta que a
dirige, assim como os conceitos sobre os quais ela
se fundamenta, os pilares teórico-metodológicos
em que ela se sustenta
Assim, presume-se a atenção que educação especial tem
conquistado junto às políticas educacionais. Entretanto, fazem-se
necessárias reformas curriculares indispensáveis para que as garantias
legais sejam efetivamente praticadas. No que tange à educação
inclusiva, vislumbra-se que nos últimos anos vêm ocorrendo mudanças
significativas quanto à ampliação do acesso à Educação. Essas
mudanças vêm ocorrendo desde a estrutura física das Escolas, porém
quanto ao sistema educacional fazem-se necessárias mudanças mais
profundas.
Ainda sobre a análise que se descortina, acerca das
metodologias e políticas voltadas para o eixo da educação especial e
inclusiva, faremos algumas considerações sobre a significação do termo
igualdade. Objetivamos, com isso, promover uma reflexão sobre a
contextualização deste termo dentro da tessitura da Escola, desde a
elaboração das propostas pedagógicas até as metodologias em sala de
aula. Para tanto, utilizaremos indistintamente os termos alunos
portadores de necessidades educacionais especiais ou alunos portadores
de necessidades educativas especiais.

7.2.1 O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA
EM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Compreender tem sua origem etimológica no latim
comprehensio, que significa ação de aprender conjuntamente. Ocorre
compreensão de um fato quando conseguimos perceber os elementos
internos que o caracterizam. Quem compreende torna-se capaz de
apreender globalmente das partes que compõem um todo. Neste
sentido, muito se tem discutido sobre a melhor forma de desenvolver a
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compreensão de um aluno. Este termo tem adquirido notoriedade pelo
fato de condensar um conjunto de saberes que se internalizam no
indivíduo.
A construção das habilidades, notadamente aquelas
intituladas linguístico-comunicativas, parte de fatores do cotidiano do
próprio aluno, tendo em vista a irradiação das experiências de vida às
práticas de leitura e interpretação. Não se pode desvinculá-las. A leitura
se caracteriza por aspectos diversos, que subjazem às percepções de
mundo que o indivíduo constrói ao longo de suas vivências.
O resgate do sentido e contextualização daquilo que se lê é
de fundamental importância para o recrudescimento das habilidades
linguísticas dos alunos. Daí reside, por exemplo, as práticas escolares
descontextualizadas da realidade, o que impacta vorazmente na
compreensão do aluno acerca do texto lido. A este respeito, preceitua
Kleiman (2010, p. 18):
Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil
demais, nem aquilo do qual não consegue extrair
sentido. Essa é uma boa caracterização da tarefa
de ler em sala de aula: para uma grande maioria
dos alunos ela é difícil demais, justamente porque
ela não faz sentido
As práticas desmotivadoras em sala de aula, aliadas a
concepções errôneas de leitura, acabam por atravancar o processo de
apropriação do gosto e consequente desenvolvimento das habilidades
linguísticas que se desenvolvem em uma leitura efetiva. O
processamento de informações que advêm com a prática de leitura, abre
portas para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, notadamente
os possibilita a perceber-se no mundo, enquanto sujeitos sociais e
participativos do processo de construção e compreensão de sua própria
realidade.
Somente com ações melhoradas e estratégias adequadas,
pode-se viabilizar a ação interpretativa do aluno portador de
necessidades especiais. Neste sentido, as formações profissionais
voltadas ao desenvolvimento da compreensão leitora, são deficitárias
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ao se referirem aos alunos portadores de necessidades especiais, tendo
em vista a necessidade de ativação do conhecimento que o leitor dispõe,
conseguido através de suas vivências.
Assim, a sensibilidade de entender o tempo de aprendizagem
de cada aluno e os meios cognitivos dos quais ele se utiliza para
compreender, são indispensáveis para uma prática pedagógica que dê
primazia à efetividade na compreensão do que se lê. Estes meios são,
por assim dizer, catalisadores dos processos inferenciais que o leitor
necessita fazer para efetivar sua compreensão acerca de um
determinado enunciado.
Neste sentido, é de bom alvitre frisar a importância do
contexto, sendo este uma componente primordial para compreensão da
mensagem textual, que é mais amplo. Assim, conforme preceitua Koch
(2003, p.24), adepta da Linguística Textual, entende-se que:
O contexto, da forma como é hoje entendido no
interior da Linguística Textual abrange, portanto,
não só o co-texto, como a situação de interação
imediata, a situação mediata (entorno
sociopolítico-cultural (...) Ele engloba todos os
tipos de conhecimentos arquivados na memória
dos actantes sociais, que necessitam ser
mobilizados por ocasião do intercâmbio verbal.
Hoje, têm-se o embate de dois modelos teóricos que se
referem à questão da compreensão leitora. O primeiro modelo se baseia
na noção de língua enquanto código estruturado; já o segundo, baseiase na noção de língua como atividade mais ampla sob a égide do
sociointeracionismo. Aqui, tomamos por base o segundo modelo
teórico, de âmbito interacional, por ser mais viável a alunos portadores
de necessidades especiais. Assim, a língua é vista como atividade
social, e não como um instrumento estático.
Desse modo, as atividades que geram a compreensão leitora
devem partir de um princípio colaborativo entre leitor/ouvinte,
baseando-se nas experiências vividas por ambos em um processo mútuo
de interação. É precisamente neste aspecto que repousa a viabilização
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da compreensão de um texto qualquer por um aluno portador de
necessidades especiais, tendo em vista que este aspecto interacional de
ressignificação do objeto lido leva o aluno a agir sobre o texto e, com
isso, exercitando sua autonomia enquanto leitor e ser pensante. Segundo
Marcuschi apud Beaugrand (1997, p.10):
Se a língua é atividade interativa e não apenas
forma, e o texto é um evento comunicativo e não
apenas um artefato ou produto, a atenção e a
análise dos processos de compreensão recaem nas
atividades, nas habilidades e nos modos de
produção de sentido bem como na organização e
condução das informações.
Notadamente para o aluno portador de necessidades
especiais, as relações de sentido do texto determinam sobremaneira a
forma pela qual o leitor compreenderá o universo textual. As relações
de sentido são atreladas às vivências do leitor, isto é, às interações que
este tem feito ao longo de sua vida, nos mais variados contextos. Tal é
a importância do sentido, conforme testificado acima, para que o aluno
portador de necessidades especiais efetivamente construa as inferências
necessárias ao seu entendimento sobre a mensagem do texto. São elas
que impulsionam o processo e compreensão, pois, segundo o mesmo
Marcuschi (2008, p. 249):
A contribuição essencial das inferências na
compreensão de textos é funcionarem como
provedoras de contexto integrador para
informações e estabelecimento de continuidade
do próprio texto, dando-lhe coerência. (...) As
inferências funcionam como estratégias ou regras
embutidas no processo.
Assim, na compreensão de um texto, muitos são os fatores
que determinam as ideias que o leitor fará da mensagem embutida.
Seguramente, tal processo está alicerçado na percepção que o aluno tem
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sobre o objetivo com o qual vai se relacionar. Assim, tal percepção se
configura como a forma pela qual o individuo interpreta os estímulos
do meio, utilizando sua experiência, suas vivências anteriores e suas
necessidades presentes.
Na seara da intencionalidade repousa a construção do sentido
através das vivências do educando. O aluno portador de necessidade
especial tem na Escola uma amálgama de experiências que lhe
possibilitam internalizar determinados saberes, diante de determinadas
situações. Por essa razão, quanto maior a possibilidade de vivenciar
experiências interativas dentro da Escola, tanto melhor o aluno fará
inferências acerca dos textos lidos, tendo em vista que em cada texto há
um mundo de informações. Neste sentido, teoriza Marcuschi (2008, p.
243):
o texto não é um puro produto nem um simples
artefato pronto; ele é um processo e pode ser visto
como um evento comunicativo emergente. Assim,
não sendo um produto acabado e objetivo nem um
depósito de informações, mas um evento ou um
ato enunciativo, o texto acha-se em permanente
elaboração ao longo de sua história e das diversas
recepções pelos diversos sujeitos.
Vislumbra-se, pois, a importância das vivências do educando
para construção do sentido do texto, sendo este concebido do ponto de
vista interacional. Assim, a compreensão do texto se dá em uma relação
dinâmica com seu leitor, em que as representações e o jogo simbólico
vão se corporificando até se tornarem compreensíveis entre texto e
interlocutor. Daí a importância das experiências do leitor para que este
construa suas representações.
Koch (2003) já concebia a compreensão como processo
sociointerativo entre texto e sujeitos sociais, em que o primeiro é visto
como um produto do pensamento do autor e, quanto ao segundo, cabelhe captar tais representações numa amálgama de simbologias aliadas
ás vivências. Assim, o sentido e, por consequência, a compreensão de

122

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

um texto não á algo preexistente, mas si construído no calor da ação
interpretativa entre texto-sujeito.
Assim, as estratégias de processamento textual realizam-se
através do ponto de vista sociocognitivo, em que as representações de
mundo vão se somando aos estímulos externos facilitadores da
compreensão, tais como: questionamentos sobre algum evento textual,
por exemplo. Com isso, o sentido do texto vai aparecendo
gradativamente e a leitura passa adquirir uma lógica. Hoje, as práticas
pedagógicas devem estar voltadas para estimulação dos esquemas de
compreensão textual aqui delineados, quais sejam: percepção,
inferenciação, representações de mundo e questionamentos sobre as
nuances do próprio texto.
7. 3 OS TEXTOS COMO SUPORTES: METODOLOGIAS
ENVOLVENDO OS GÊNEROS TEXTUAIS
Em todo processo de ensino e aprendizagem há um
pressuposto básico que funciona como catalisador da ação educativa,
qual seja: a metodologia a ser utilizada. Hoje, sabe-se dos impactos que
as teorias da aprendizagem exercem na dinâmica da sala de aula, bem
como suas contribuições para ação docente. Este conceito de
metodologia é corroborado por Libâneo (1994, p.149) e ainda é
caracterizado, ao delinear que:
Os métodos são determinados pela relação
objetivo-conteúdo, e referem-se aos meios para
alcançar objetivos gerais e específicos do ensino,
ou seja, ao ‘como’ do processo de ensino,
englobando as ações a serem realizadas pelo
professor e pelos alunos para atingir os objetivos
e conteúdos. Temos, assim, as características dos
métodos de ensino: estão orientados por objetivos;
implicam uma sucessão planejada e sistematizada
de ações e requerem a utilização de meios.
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Alinharemos tais assertivas às práticas pedagógicas com
gêneros textuais como forma de viabilizar a compreensão de mundo de
alunos com necessidades educativas especiais. Para tanto, fazem-se
necessárias algumas considerações sobre o caráter metodológico dos
gêneros textuais, bem como sua aplicabilidade no contexto dos alunos
com necessidades educativas especiais. Para tanto, adota-se a
perspectiva que concebe a linguagem como atividade interativa de
caráter histórico e social.
Assim, na análise de um evento discursivo como prática
social, há a busca pela explicação do modo como o texto é investido em
aspectos sociais vinculados às formações ideológicas do indivíduo com
a sociedade, em seu contexto situacional. Neste sentido, concebe-se o
texto como materialização da atividade verbal em sua realização
linguística. No texto, estão contidos variáveis de um determinado
contexto social, consubstanciadas na intencionalidade de cada gênero.
Estes, por excelência, emergem de acordo com práticas sócio-culturais
e as necessidades advindas de eventos comunicativos. Quando
trabalhados eficientemente em sala de aula, constituem-se como aportes
metodológicos para estimular a cosmovisão de alunos com
necessidades educativas especiais.
Dessa forma, os gêneros textuais são identificados como
processos dinâmicos, portanto, passíveis de mutabilidades. Em virtude
disso, são considerados como meios de externar os diversos contextos
sociais que se afiguram. Do mesmo modo, o propósito comunicativo, o
contexto social é, também, um traço definidor do gênero. É de bom
alvitre frisar, que parafraseando o linguista Marcuschi (2003), a noção
de gênero não é nova no contexto educacional, muito pelo contrário, ela
remonta à época de Aristóteles. Este célebre filósofo sistematizara os
estudos sobre gênero, destacando-se a noção de gêneros do discurso, os
quais lançaram as bases das análises da epopeia, tragédia e comédia.
Assim, os gêneros textuais, atualmente, fazem parte das
metodologias de ensino em diversas áreas do conhecimento,
notadamente no ensino da língua materna. Como conceito de gêneros
textuais, segundo Koch (2003, p. 54) tem-se:
Tipos relativamente estáveis de enunciados,
marcados sócio-historicamente, visto que estão
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diretamente relacionados às diferentes situações
sociais. É cada uma dessa situações é que
determina, pois, um gênero, com características
temáticas, composicionais, e estilísticas próprias.
Sendo as esferas de utilização da língua
extremamente heterogêneas.
Dessa forma, a base para o trabalho com os gêneros textuais
na Escola é a interação, posto que a língua é um elemento vivo, tendo
em vista que se modifica sob a égide das transformações sociais, de seus
falantes. A Escola é, por assim dizer, o lócus onde a comunicação é
enveredada, bem como as situações de produção/percepção textual
corroboram com o trabalho sobre gêneros.
Nesta perspectiva, toda e qualquer atividade humana está
condicionada á utilização da língua, sendo que esta comunicabilidade
está fortemente relacionada ao seu caráter humano. O trabalho com
gêneros textuais é, por assim, dizer, conectado aos aspectos vivenciais
do indivíduo, pois estão fortemente atrelados por sua história, sua
sociedade e sua cultura. A linguagem é a materialização desses fatores
Com base nas metodologias adequadas para se trabalhar
gêneros em sala de aula, há de se considerar que, desde que a
comunicação se realiza por intermédio dos textos, deve-se oportunizar
aos estudantes a produção e compreensão textuais de maneira adequada
a cada situação de interação comunicativa. Desse modo, a melhor
alternativa para trabalhar o ensino de gêneros textuais é envolver os
alunos em situações concretas de uso da língua, de modo que consigam,
de forma criativa e consciente, escolher meios adequados aos fins que
se deseja alcançar, baseando-se em situações de comunicação reais. A
esse respeito nos diz Marcuschi (2008, p. 173):
Com efeito, quando nos indagamos a respeito dos
limites da aula de língua, ou da inserção da aula
de língua na vida diária, estamos nos indagando
sobre o papel da linguagem e da cultura. Nessa
visão, é possível dizer que a aula de língua
materna é um tipo de ação que transcende o
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aspecto meramente interno do sistema da língua e
vai além da atividade comunicativa e
informacional.
Dessa forma, as metodologias de ensino no que tange à
educação especial também se rende a essa tendência educacional, já que
educação especial pressupõe respeito á diversidade - tanto textual
quanto humana – o que facilita sobremaneira a receptividade dos alunos
ao trabalho com gêneros textuais, possibilitando, assim, as inferências
por meio do conhecimento de mundo por eles adquiridos. Assim, o
estabelecimento de práticas de diversidade textual tem se intensificado
no que se refere a metodologias de ensino para portadores de
necessidades especiais, tendo em vista a possibilidade de o educando
fazer inferências em consonância com a visão de mundo e experiências
de cada um.
7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar os gêneros textuais em sala de aula é uma
excelente oportunidade de se lidar com a língua nos seus mais diversos
usos do cotidiano. Assim, se a comunicação se realiza por intermédio
dos textos, deve-se possibilitar aos estudantes a oportunidade de
compreender textos de maneira adequada a cada situação de interação
comunicativa.
Este fato ainda se torna mais desafiador quando se trata de
alunos com necessidades educativas especiais, notadamente aqueles
com algum tipo de comprometimento cognitivo. Defende-se que,
através da diversidade textual, estes alunos podem desenvolver suas
potencialidades criadoras, tornando-se mais autônomos na realização
de determinadas atividades de suas vidas práticas. Para tanto, a Escola
constitui-se, por excelência, em um autêntico lugar de comunicação e,
a sala de aula, neste sentido, é a materialização dessas interações
comunicativas, as quais são viabilizadas por meio de metodologias
inovadoras.
Assim, o presente artigo teve a finalidade de discorrer sobre
a relação entre diversidade textual e alunos com deficiência, a fim de
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desenvolver a aprendizagem desses alunos. Tal questionamento se
corrobora com a necessidade de viabilizar o processo de ensino e
aprendizagem em alunos especiais. O que se pretende é ajudar a Escola
a desenvolver um bom trabalho pedagógico, utilizando a diversidade
textual, com alunos com deficiência, visando desenvolver a autonomia
destes em relação ao contexto situacional onde estão inseridos,
propondo, assim, metodologias que auxiliem os profissionais da
educação.
No âmbito textual, vislumbram-se as teorias de alguns
linguístas, tais como Koch, Maingueneau, Bakthin e Marcuschi, que
defendem a visão de que é papel da Escola possibilitar situações que
promovam o reconhecimento dos gêneros e favoreçam ao aluno o
conhecimento necessário para utilizá-los em contextos comunicativos
diversos. A atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que
levam em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos
dos alunos, mas também seus interesses e suas motivações. A escola,
nesta perspectiva, visa à melhoria da qualidade de ensino e
aprendizagem, bem como ao desenvolvimento e à socialização dos
alunos.
É justamente neste âmbito que se destaca o trabalho com a
diversidade textual, como forma de inserir o aluno na compreensão de
seu meio, promovendo a interação, já mencionado neste artigo em
relação às ideias interacionistas, entre o sujeito e seu meio. As práticas
pedagógicas, neste sentido, devem requerer ações especializadas da
escola, simultâneas ao emprego de alternativas e de procedimentos
pedagógicos variados que permeiam os diversos modos de organização
do sistema educacional.
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8 A INSERÇÃO DAS TEMÁTICAS DE DIREITOS HUMANOS
NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ESCOLA DE ENSINO
MÉDIO PÚBLICO WILEBALDO AGUIAR

21
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RESUMO
O ensino da disciplina de história fundamenta-se em utilizar
conhecimentos históricos para a compreensão e a valorização da
cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do
indivíduo na sociedade. Este trabalho constituiu-se num estudo sobre a
incorporação da Educação em Direitos Humanos como conteúdo
dialogado na disciplina de História no Ensino Médio da Escola
Wilebaldo Aguiar na cidade de Massapê, Estado do Ceará. Consiste em
uma investigação exploratória descritiva, com abordagem quantitativa
e qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os docentes da disciplina de
história e os discentes da escola em estudo. A abordagem qualitativa foi
realizada com seis professores por meio de entrevista semiestruturada
no ano de 2015. A abordagem quantitativa foi executada com 230
alunos utilizando-se formulário com perguntas fechadas. Os resultados
revelaram que a inclusão dos direitos humanos na disciplina de história
seria bem aceita pelos investigados. Na opinião de alguns pesquisados,
os professores do ensino médio preocupam-se mais em repassar
conteúdos e preparar o aluno para o ENEM, deixando às margens temas
transversais relevantes para serem discutidos entre os estudantes. O
estudo demonstrou que o ensino da disciplina de história necessita ser
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inovado para se adequar à vida social e cultural de seus educandos e
que o corpo docente tem total influência para modificar essa realidade,
promovendo uma readpatação curricular para melhoria do aprendizado
bem como de seus conteúdos.
Palavras-Chave: Educação; Direitos Humanos; História.

INTRODUÇÃO
A motivação que induziu a pesquisadora fazer esse trabalho
está relacionada à construção de um conhecimento histórico consciente,
na perspectiva de acompanhar e analisar o processo cognitivo do aluno
quanto à aprendizagem da disciplina de história, averiguando se o
processo de ensino proporciona ao discente um desenvolvimento mais
amplo do pensamento histórico.
Ao analisar o Projeto Curricular da disciplina de História da
Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar, verificamos que o mesmo
não alcança e nem contextualiza o desafio da Educação em Direitos
Humanos, o que consideramos necessário essa discussão em sala de
aula.
Assim sendo, o objetivo desse estudo é analisar as
impressões dos docentes e discentes diante da incorporação de
conteúdos de Direitos Humanos no ensino da disciplina de História, do
Ensino Médio, da Escola Wilebaldo Aguiar, Massapê-Ceará.
Considerando os aspectos metodológicos, a pesquisa traz
como proposta uma investigação exploratória, descritiva, com uma
abordagem quantitativa e qualitativa, sendo que os resultados são
apresentados por meio de gráficos e analisados posteriormente.
Para tanto, se faz necessário que o Projeto Curricular do
ensino de História, no Ensino Médio da escola pública Wilebaldo
Aguiar, promova o desafio de articular a Educação em Direitos
Humanos. Pois o enfoque às temáticas dos Direitos Humanos e sua
relação dialógica com a História pode ser imprescindível para fazer
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despertar no aluno a consciência dos valores humanos e de uma
cidadania plena.
Nessa perspectiva, ao introduzir as temáticas de Direitos
Humanos no ensino de História, o professor tem grandes desafios de
tirar melhor proveito dessa proposta de ensino, tendo em mente, que
formação cidadã é uma das tarefas fundamentais dessa disciplina. Se
não for o papel principal.
Assim sendo, este projeto também torna-se-à um possível
instrumento de importância acadêmica uma vez que, viabiliza através
do ensino da História, dialogar as temáticas dos Direitos Humanos e
principalmente suas violações. Ao mesmo tempo, permite ao discente
ter uma visão maior e mais crítica sobre os conhecimentos da História,
o que para ele torna-se mais compreensivo e significativo.
OS DIREITOS HUMANOS NO DECORRER DA HISTÓRIA
É relevante ressaltar no contexto histórico, que a Revolução
Francesa tornou-se um dos marcos mais significativos e um dos maiores
símbolos dos direitos humanos. Consolidado na Declaração Universal
dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que representa um dos
princípios da cultura sociopolítica da modernidade ocidental, e no qual
está inserido o Direito à Cidadania. Fato que respaldou no advento da
república e consequentemente na democracia. Para PINSKY E PINSKY,
(2012, p. 373), no decorrer dos séculos as pessoas desenvolveram novas
concepções consideradas comuns que influenciaram significativamente
nas conquistas dos direitos necessários para um bom convívio social.
Nessa perspectiva, as gerações dos direitos humanos no
decorrer do tempo, absorveram os princípios defendidos pela bandeira da
Revolução Francesa, os quais: princípios de liberdade, igualdade e
fraternidade, continuam consolidados de forma a reforçar os direitos civis
e individuais; a igualdade nos direitos sociais e a solidariedade, como
responsabilidade social por uma minoria e em relação aos direitos da
humanidade.
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Com efeito, os Direitos Humanos são considerados históricos,
porque perpassa na história fatos considerados relevantes; na medida em
que foram sendo reconhecidos, e consagrados em determinados
momentos, possibilitando despertar ideias de que novos direitos ainda
podem ser identificados e fortalecidos. Assim, a história da humanidade
legitima o processo que desencadeou a consciência dos direitos. No
entanto, para JOÃO E SILVA, (2014, p. 37), “a desigualdade social se
tornou um grande empecilho para a efetivação dos direitos fundamentais
da pessoa humana, acarretando, consequentemente, perda da dignidade”.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
A Educação em Direitos Humanos fundamenta-se na
formação crítica, política e ética. A primeira refere-se à formação de
atitudes orientadas pela justiça, para que haja efetivamente a paz e o
respeito recíproco às diferenças entre culturas de diversos povos no
âmbito mundial, utilizando-se dos parâmetros éticos e políticos.
Impulsionando para reflexões a respeito da maneira de ser e agir do
indivíduo e da coletividade. Devendo estar pautadas na perspectiva
emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos. Ao longo do
desenvolvimento de componentes curriculares com os quais, guardam
intensa ou relativa temática em função de prescrição definida pelos
órgãos do sistema educativo ou pela comunidade educacional,
respeitando as características próprias da etapa da Educação Básica que
a justifica (BRASIL, 2010, p. 39).
Nesse pressuposto a escola em suas atribuições, apodera-se
desse pensamento, possibilitando aplicá-lo em suas práticas
pedagógicas, as quais serão desenvolvidas as competências de grupos e
indivíduos. Esses indivíduos estão à margem dos processos
considerados decisórios para a construção dos direitos na organização
da sociedade. No entanto, estes processos tornam-se possíveis por meio
do diálogo entre sujeitos que culturalmente manifestam-se de maneiras
diferentes em relação às ações do Estado.

134

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
No Brasil a implementação dos Direitos Humanos, ocorreu
principalmente no decorrer do período colonial. Na ocasião não existia,
o que nos dias atuais, chamamos de cidadão, e sim escravos, os quais
sofriam discriminações. Sendo que tivemos a consolidação desses
direitos somente no final do século XX, após o período da Ditadura e
com a homologação da Constituição (1988). Para MELO E FERREIRA
(2010 p. 25), “estudar sobre os Direitos Humanos, requer um vigor
ético, um compromisso profissional e uma posição política frente à
realidade cotidiana, observando valores e princípios democráticos”.
Para tanto, a inserção dos conhecimentos referentes à
Educação em Direitos Humanos, na organização dos currículos da
Educação Básica, deu-se pela transversalidade, ou seja, por meio de
temas
relacionados
aos
Direitos
Humanos,
tratados
interdisciplinarmente como um conteúdo específico de uma das
disciplinas já existentes no currículo escolar.
Contudo, para a efetivação da educação pelos fundamentos
teóricos e metodológicos foi preciso vencer os desafios nos âmbitos
legais das práticas e políticas educacionais no Brasil. Porém, um dos
maiores empecilhos para a concretização da EDH nos sistemas de
ensino, é a falta de formação dos profissionais de diferentes áreas do
conhecimento fundamentados nos Direitos Humanos.
Entretanto, para uma melhor reflexão sobre esse assunto, é
relevante fazer uma análise do primeiro parágrafo da Declaração dos
Direitos do Homem, considerada uma afirmação dos princípios
fundamentais dos direitos: “O reconhecimento da dignidade inerente
aos direitos iguais e inalienáveis de todos os cidadãos fundamentados
no âmbito mundial, da liberdade, justiça e da paz”.
PROCESSOS FORMATIVOS DA HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO
Discutir o ensino de história nos dias atuais, é discutir sobre
os processos formativos que desenvolvem-se em diversos espaços
escolares. É pensar nas possibilidades de formar e educar cidadãos, os
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quais, muitas vezes são estigmatizados pelas diferenças e
desigualdades. É provocar profundas reflexões a respeito da disciplina
de história, no contexto das mudanças sócio-históricas.
Segundo Coelho e Coelho (2014) a história é entendida e
estudada como uma ciência do passado, a partir da qual se aprende a
viver o presente e principalmente a transformá-lo de acordo com as
necessidades humanas. Na reflexão dos autores, compreende-se que a
história é uma ciência que atenta para os saberes, e transmite os
conhecimentos do presente na perspectiva do passado. O qual não
representava somente objetos de questionamentos ou reflexão, mas
como aporte para os saberes serem definidos e organizados nos
programas e currículos escolares.
Partem desse pressuposto, as mudanças elaboradas nos
programas de formação docente e no seu posicionamento políticopedagógico, o que se processou no tempo e nos espaços históricos as
transformações sociais, científicas e culturais. Nesse contexto, o
objetivo do ensino de história no Ensino Médio é: o desenvolvimento
de competências e habilidades cognitivas que conduzam a apropriação
por parte dos alunos de um instrumental conceitual criado e recriado
constantemente pela disciplina científica. (BRASIL, 2013, p. 56).
Nesse sentido, percebe-se que a história se apodera de certa
criticidade, tornando-se tributária diante da concepção dialética,
especialmente sobre a intrepretação do materialismo histórico, o qual
manifesta fortes singularidades no que se refere às suas bases
epistemológicas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO QUALITATIVA SOBRE A INCLUSÃO
DOS DIREITOS HUMANOS NO ENSINO DA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA – VISÃO DOS DOCENTES
De acordo com as respostas dos docentes, um total de seis,
investigados na Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar, a respeito
do ensino da Educação em Direitos Humanos vinculado à disciplina de
história, foi possível verificar que a maior parte dos docentes acordam
para a importância dessas temáticas vinculadas aos conteúdo dessa
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disciplina. Apenas um docente acha que os conteúdos da disciplina
devem estar voltados para atender somente as avaliações do Exame
Nacional do Ensino Médio-ENEM.
Os professores, ao atuarem em contexto educacional têm
como desafios definir o que ensinar – em um processo de seleção
político-cultural no qual atuam muitas vezes de forma tácita –, e como
ensinar – processo de produção de saberes no qual realizam mediações
didáticas para tornar possível de ser aprendido o que está sendo
ensinado. Esse processo de dedetização é processo de mediação cultural
pelo qual sentidos são produzidos com base nos significados que os
docentes atribuem aos saberes ensinados em suas explicações e que
buscam controlar mediante as avaliações exigidas pelos sistemas
educacionais (MONTEIRO, 2013).
Na análise das argumentações realizadas pelos docentes da
disciplina de história da Escola Wilebaldo Aguiar a temática Direitos
Humanos vinculados à disciplina de história traz como relevância, a
conscientização dos estudantes sobre assuntos vivenciados por eles na
sociedade contemporânea, deixando-os mais preparados para participar
de decisões enquanto cidadãos participantes do processo político
democrático.
Alguns pesquisados reforçam que a construção dos Projetos
Políticos Pedagógicos-PPP, nas escolas públicas do ensino médio, deve
ser adaptado à realidade social em que estão inseridos os alunos,
preparando-os para serem indivíduos capazes de ter opiniões próprias
sobre a vida cotidiana nos diferentes espaços: no trabalho, na
convivência familiar e no meio social.
Quando questionados sobre a inclusão de um projeto de
ensino de direitos humanos na disciplina vinculados à história, como
tema transversal, a serem adequados aos conteúdos ministrados, todos
apontaram como sendo relevantes. E em relação a temática na
disciplina, enfatizaram que os direitos humanos é um tema atual,
devendo ser abordado constantemente pelos professores.

137

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

As impressões dos docentes sobre as dificuldades do ensino
da disciplina de história revelou a existência de vários entraves. Para os
pesquisados, tais dificuldades estão refletidas no aprendizado e
assimilação dos conteúdos os quais são repassados nessa disciplina.
Dentre eles, podem ser citados a título de exemplo: memorização de
fatos e datas nos conteúdos, dificuldade de interpretação de textos, a
não inclusão das tecnologias de informação e comunicação e pouca
interação entre o aluno e a disciplina.
Sobre esses achados, alguns pesquisadores nessa temática
abordam que no Brasil, nos dias atuais, verifica-se em um movimento
muito forte de inserção de tecnologias na educação brasileira, através
da criação dos laboratórios de informática, nas escolas públicas,
fomentados por políticas governamentais como o Proinfo, programa
federal que tem como objetivo promover o uso pedagógico de
informática na rede pública de educação básica, no país (SOSA E
TAVARES, 2013).
ANÁLISE E DISCUSSÃO QUANTITATIVA SOBRE A INCLUSÃO
DOS DIREITOS HUMANOS NO ENSINO DA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA – VISÃO DOS DISCENTES
A leitura e análise dessa pesquisa fundamentou-se no
cotidiano escolar, das práticas pedagógicas desenvolvidas a partir de
um diagnóstico da realidade e de vivência na Escola de Ensino Médio
Wilebaldo Aguiar na disciplina de história. Os questionários
respondidos pelos alunos foram aplicados online diretamente em seus
e-mails e geraram respostas instantâneas já tabuladas para a
pesquisadora.
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Qual o conceito você atribui às aulas de
História?

6%
20%

44%

30%

ótimo

bom

regular

péssimo

Gráfico 01 – Conceito atribuído pelos discentes nas aulas da disciplina
de história da Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar. MassapêCE, novembro de 2015.
O gráfico 01 expõe como os discentes conceituam às aulas
ministradas na disciplina de História. Para 44% dos pesquisados às
aulas são caracterizadas como ótimas e 30% disseram que são boas.
Sendo que 20% consideram regular e os outros 6% restante consideram
as aulas da disciplina de história como sendo péssimas.
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Quando as aulas de História deveriam contextualizar a
Educação em Direitos Humanos?

0,50%nuca
9%
alguma
90,50%
sempre

sempre

algumas vezes

nunca

Gráfico 02 – Opinião dos discentes sobre a contextualização dos
direitos humanos na disciplina de história. Massapê-CE, novembro
de 2015.
O gráfico 02 demonstra que 90,5% dos docentes pontuam
que a Educação em Direitos Humanos deveriam ser contextualizadas
nas aulas de história. No entanto, 9% dos alunos afirmaram não gostar
da “mistura” dos assuntos de História com outros temas. Os demais
declararam não aprenderem a disciplina de história de forma alguma, e
que teriam dificuldades em assimilar os conteúdos relacionados aos
direitos humanos.
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Qual o seu nível de satisfação em estudar a Educação em Direitos
Humanos junto com a disciplina de História?

7,50% 1,10%

péssimo
10,20%

17%

ruim
bom
muito bom

64,20%

excelente

Gráfico 03 – Satisfação dos alunos da Escola Wilebaldo Aguiar em
estudar Educação em Direitos Humanos na disciplina de história.
Massapê-CE, novembro de 2015.
Ao questionar os alunos sobre seu nível de satisfação ao
estudar a Educação em Direitos Humanos, 64,2% correspondem ao
conceito bom.
Nesse sentido, a escola enquanto instituição social de
inegável potencial transformador não pode se eximir de fomentar o
debate. Sendo assim, a discussão sobre direitos humanos deve ser
intensificada, por meio de uma abordagem multidisciplinar e
multifacetada, articulando diferentes disciplinas, de modo a estimular o
senso crítico dos alunos propiciando conexões entre o que se discute no
âmbito escolar e o seu cotidiano social (SANTOS, 2015).
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As maiores dificuldades que você encontra no
aprendizado do ensino da historia:
muitas informações
24,50%
44,50%

31%

a complexidade da
matéria
porque contem muitos
nomes e datas

Gráfico 04 – Dificuldades encontradas pelos discentes no
aprendizado do ensino da disciplina de história. Massapê-CE,
novembro de 2015.
O gráfico 04 explana que para o corpo discente da Escola de
Ensino Médio Wilebaldo Aguiar, 44,5% encontra como dificuldade no
aprendizado do ensino da disciplina de história o fato dela
contextualizar muitas informações.
Alguns alunos têm deficiência na interpretação dos
conteúdos da disciplina de história devido à complexidade de seus
conteúdos, os quais muitas vezes são fora da realidade do contexto de
vida do próprio discente.
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Escolha uma nota que representa seu nível de
conhecimento a respeito da disciplina de História

9,40%
5,…

dois
quatro

37,70%

17%

seis
oito

30,20%

dez

Gráfico 05 – Nível de conhecimento aprendidos pelos alunos na
disciplina de história. Massapê-CE, novembro de 2015.
O gráfico 05 esclarece que 37,7% dos estudantes da
disciplina de história atribuem nota 10 ao nível de conhecimento
apreendido nessa disciplina na escola investigada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da investigação, foi possível revelar que os
docentes têm opiniões divergentes sobre a inclusão dos direitos
humanos, serem abordados nos conteúdo da disciplina de História. Para
os docentes muitas são as dificuldades de repassar as temáticas nessa
disciplina, pois a maioria dos estudantes têm pouco ou nenhum
interesse por ela.
No entanto, deixaram claro que os direitos humanos são temas
transversais abordados com pouca frequência nos conteúdos de história
em sala de aula. Segundo a pesquisa, os professores estão mais
preocupados em repassar conteúdos que preparem o aluno para o
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ENEM e pouco tem colocado temas transversais para serem discutidos
entre os estudantes, de acordo com os pesquisados.
No entanto, a maior parte dos investigados argumentaram que
se houvesse um projeto que procurasse incluir a temática, e a
incorporasse no PPP da escola seria de grande importância serem
ministrados em sala de aula. Desta forma, o ensino dos direitos
humanos, segundo a ótica desses profissionais da educação, tornaria
seus alunos capazes de se antenar ao espaço social onde vivem,
tornando-os críticos e politizados.
A visão do discentes, no mesmo cenário de pesquisa, revelou
que a inclusão dos direitos humanos na disciplina de história seria bem
aceita por eles e confirmaram ainda que a temática é interessante para
ser abordada entre os conteúdos ministrados. Disseram também que as
aulas de história na escola em que estudam são ótimas, mas que têm
dificuldades no aprendizado dessa disciplina porque ela induz a
memorização de várias informações, de forma a obrigá-los decorar os
conteúdos repassados pelos professores.
Com relação a observância dos achados pontuados na pesquisa,
há a necessidade da gestão escolar mudar a concepção de ensino e
aprendizagem destinada aos alunos da escola pública no ensino médio.
Pois o que foi percebido pela investigação proposta, é que existe ainda
nessa modalidade de ensino um processo de educação mecanizado,
verticalizado e predefinido, voltando-se apenas para preparar o aluno a
perpassar para outras etapas de sua formação, como a inserção no
ensino superior.
Dessa forma, foi elucidado pelos dados encontrados que se outra
forma de ensino, como a inclusão dos temas transversais, no caso dos
direitos humanos, forem propostas para o corpo docente conduzir em
seus planos de aula, eles poderiam ser repudiados ou não aceitos por
alguns professores, embora sendo uma minoria.
Portanto, o estudo demonstrou que o ensino da disciplina de
história necessita ser reformulado para se adequar à vida social e
cultural de seus educandos, e que o corpo docente tem total influência
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e autonomia para modificar essa realidade, promovendo uma
readaptação curricular para melhoria do aprendizado de seus conteúdos.
Para isso, projetos de intervenção necessitam ser criados pelos
professores para modificar essa realidade nas escolas públicas,
despertando na comunidade escolar a criação de novas formas de
ensinar história.
RECOMENDAÇÕES
Por meio da percepção dos educadores e alunos da escola de
ensino médio Wilebaldo Aguiar, foi possível identificar situações que
possam intervir na inserção da Educação em Direitos Humanos na
disciplina de história. Com base nos achados, sugere-se maior
envolvimento dos educadores sobre a temática e recomendações
direcionadas aos núcleos gestores e comunidade, diante das ações:
¾

Sensibilizar os docentes da disciplina de história que é
necessário a abordagem de outras temáticas na disciplina de
história, como os direitos humanos;

¾

Capacitar os educadores para mediar a abordagem dessa
temática em sala de aula;

¾

Realizar planejamentos conjunto com todos os professores
para inclusão desse conteúdo na disciplina;

¾

Implantar projetos que conscientizem alunos e a comunidade
escolar para sensibilizar sobre a necessidade de adquirir
conhecimentos sobre direitos humanos, conscientizando-os
que essa temática deve ser abordada na disciplina de história.
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9 CAUSAS E ESTRATÉGIAS NO COMBATE À EVASÃO NAS
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RESUMO
As instituições de ensino superior no país buscam meios de manter os
alunos dentro do ambiente acadêmico, pois além de representar dano
financeiro, o abandono discente acaba gerando dano à imagem da
instituição. Na cidade de Sobral, as instituições buscam meios que
sejam capazes de manter seus alunos frequentando a instituição até que
se dê o término do curso. O objetivo deste trabalho foi elencar as
principais causas que levam à evasão dos alunos e relacionar estratégias
que possam ser utilizadas pelas instituições de ensino superior que
sejam úteis na redução da evasão que se dá dentro do ambiente
acadêmico e que sejam capazes de atuar na redução desse fenômeno.
Deste modo, o trabalho visa uma maior aproximação entre o aluno e a
instituição à qual escolheu para alcançar o nível superior de ensino e
perdure até a devida conclusão do curso. Para tanto, utilizou-se de
22

Artigo em formato de recorte da dissertação a ser apresentada a Universidade San
Lorenzo em 2017.1.
23
Mestrando em Ciências da Educação - Universidade San Lorenzo, Graduado em
Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Especialista em Auditória
Contábil pela Faculdade Integradas do Ceará - FIC, Especialista em Administração de
Empresas
pela
Faculdade
Evolução,
Professor
Universitário,
eMail
ismaelrb5@hotmail.com
24
Doutor em Ciências da Educação pela Universidade San Lorenzo, Doutorando em
Administração Pública pela Universidade de San Lorenzo, Mestre em Ciências da
Educação pela Universidade San Lorenzo, Diretor de IES, Professor Universitário,
Pesquisador. eMail: prof.ricardoamorim@gmail.com
25
Doutoranda e Mestra em Ciências da Educação pela Universidade San Lorenzo.
Professora, Pedagoga e Coach Profissional. E-mail: mara_cybele@hotmail.com

147

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

pesquisa quantitativa descritiva com questionários de respostas prédefinidas. A análise dos dados mostrou que, apesar de diversas, as
causas da evasão podem ser resolvidas antes que culminem no
afastamento do aluno, basta que para isso as instituições busquem
conhecer as demandas de seus alunos e sejam capazes respondê-las de
forma satisfatória e em tempo hábil sem que tenha causado o prejuízo
da perda de um aluno. À medida que as instituições buscarem
aproximar-se de seus alunos teremos um expressivo aumento da
satisfação dos discentes e consequentemente uma maior vontade de
estes concluírem seus cursos, sendo assim, como conclusão, temos que
a aproximação aluno-instituição é a estratégia mais eficiente na busca a
redução da evasão.
Palavras chave: Evasão, Ensino Superior, Discente, Instituições,
Estratégias.

9.1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um notável aumento no número
de vagas nas IES públicas e também na oferta de crédito para que os
alunos estudem em instituições privadas, o que fez com que o número
de matrículas desse um salto em um curto espaço de tempo. Entretanto,
o aumento das matrículas não assegurou um aumento no número de
concludentes dos cursos, dado os elevados índices de alunos que
abandonaram os cursos pelas mais diversas causas.
A pesquisa tem como objetivo elencar as principais causas
que levam à evasão dos alunos e relacionar estratégias que possam ser
utilizadas pelas instituições de ensino superior que sejam úteis na
redução da evasão que se dá dentro do ambiente acadêmico e que sejam
capazes de atuar na redução desse fenômeno.
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Neste trabalho abordaremos a evolução do ensino superior
no Brasil como forma de embasar tal ensino no país, posteriormente
abordaremos estratégias que possibilitem uma maior permanência
discente nas instituições, a exemplo da modalidade de educação a
distância (EAD). Em seguida, trataremos mais especificamente do
fenômeno da evasão propriamente dita. Trataremos acerca de suas
causas já levantadas pela literatura estudada e ações que se mostraram
eficientes em outras instituições. O questionário elaborado tem o
objetivo de ratificar ou levantar outras hipóteses para a evasão e as
estratégias utilizadas para reduzir a evasão nas instituições.
O abandono de cursos de nível superior por parte de alguns
alunos que, por diversas razões, optam por deixar a vida acadêmica tem
sido motivo de preocupação de grande parte das instituições de ensino
superior. Dados os investimentos que se fazem necessários para a
abertura de novas turmas, os alunos que iniciam seus estudos e optam
por desistir do curso representam grande prejuízo para as instituições
pois por um lado tem-se a ilusão de que a turma já atingiu o número
mínimo para que se inicie o curso, o que não acontece, por outro lado
tem-se que arcar com as despesas fixas para se manter um curso em
funcionamento com um número reduzido de alunos, o que aumenta
sobremaneira os custos das instituições. As instituições buscam
estratégias para manter seus alunos dentro de seus campi, embora tais
ações nem sempre atinjam suas metas, observa-se uma redução na
evasão discente.
Com o objetivo de realizar uma coleta de informações da
evasão no ensino superior, faremos os levantamentos dos fatos em
amostras de diversas instituições e a seguir analisaremos os dados a fim
de obter um panorama da evasão no ensino superior na cidade de Sobral
e coletar informações que sejam úteis para a elaboração de estratégias
para reduzir tal fenômeno nas instituições. Tendo em vista a ineficiência
dos dados estatísticos, a evasão segue velada, sendo tratada por
estudiosos que observam um universo muito pequeno se comparado ao
grande número de faculdades, centros universitários, universidades e
centros de graduação tecnológica que temos atualmente em
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funcionamento no país. Nos últimos anos, o país tem vivido grandes
transformações sociais que refletiram diretamente no número de
ingressantes no ensino superior, os programas de reestruturação
universitária e de financiamento estudantil propostos pelo governo
alavancaram o número de matrículas nas instituições de ensino
superior, sejam elas públicas ou privadas, embora tenha se dado em
escalas diferentes. Tal aumento do número de matrículas não foi capaz
de garantir um igualmente expressivo número de concludentes uma vez
que as razões que levam os estudantes a abrirem mão da vida acadêmica
nem sempre sejam por fatores extrínsecos às instituições.
A evasão é responsável por grande perda de lucros das
instituições privadas e por excessivos gastos públicos nas instituições
públicas. A melhor maneira de tentar contornar essa situação é abrindo
um diálogo franco entre alunos e instituição de modo que os problemas
enfrentados pelos alunos sejam contornados de forma eficiente e não
acabem se tornando mais uma causa de evasão discente. Muito ainda há
que ser observado quando se trata de conseguir manter os estudantes
dentro dos campi das instituições, e o entendimento que cada ser
humano é único e deve ter respeitada a sua subjetividade pode ser o
primeiro passo para que as instituições mantenham seus alunos
interessados na conclusão do curso ao qual se submeteram.
A busca pelo conhecimento vem sendo atribuída ao homem
desde os primórdios de sua história, seja com a necessidade de garantir
a sobrevivência, seja com a intenção de adquirir conhecimento e exercer
poder sobre os demais. Essa mesma necessidade deve ser aguçada para
que os estudantes de cursos superiores queiram permanecer nas
instituições de ensino a fim de obter o conhecimento necessário à
aquisição de cargos melhores com consequentes salários mais elevados
e posição social mais elevada.
Eliminar a evasão no ensino superior pode ser uma utopia,
entretanto reduzi-la a níveis que não causem prejuízos financeiros
tampouco sociais pode ser possível, uma vez que tenhamos em mente
que as instituições têm o papel de formar cidadãos capazes de pensar e
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mudar o mundo à sua volta utilizando como ferramenta o conhecimento
adquirido em sala de aula.
Metodologia
Este estudo foi elaborado inicialmente com pesquisa
bibliográfica para que se conhecesse o que leva o aluno de ensino
superior a se evadir do curso ao qual se candidatou. Buscou-se também
com esse trabalho a identificação de estratégias que fossem capazes de
reduzir a evasão discente, elaboramos questionários para que fossem
aplicados aos professores e diretores pedagógicos no intuito de
conhecer suas percepções acerca da evasão.
Tipo de estudo: Quantitativo. Nível: Descritivo. Método:
dedutivo.
Instrumento para obtenção de Dados: pesquisa de campo com
núcleo gestor. Questionário aplicado aos professores por meio
eletrônico de uma amostra de instituições de ensino superior com cursos
em Sobral- Ceará.
9.2 CAUSAS DA EVASÃO
Inicialmente, devemos observar a definição de evasão
segundo Filho e outros (2007).
A evasão deve ser entendida sob dois aspectos similares, mas
não idênticos:
1. A evasão anual média mede qual a percentagem de alunos
matriculados em um sistema de ensino, em uma IES, ou em um curso
que, não tendo se formado, também não se matriculou no ano seguinte
(ou no semestre seguinte, se o objetivo for acompanhar o que acontece
em cursos semestrais)
2. A evasão total mede o número de alunos que, tendo
entrado num determinado curso, IES ou sistema de ensino, não obteve
o diploma ao final de um certo número de anos. É o complemento do
que se chama índice de titulação. (p. 642)
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A evasão nos cursos de ensino superior se dá pelos mais
diversos motivos, entender as causas que levam o aluno a abandonar o
curso pode constituir o primeiro passo para a busca da resolução do
problema nas IES.
Gisi (2006) afirma que é difícil manter o aluno de setores
sociais menos favorecidos no ambiente da IES não só pela falta de
recursos para o custeio das mensalidades como também pela falta de
“capital cultural” ao longo de sua trajetória escolar o que se configura
como pré-requisito para a obtenção de aprovações nas avaliações do
curso e que não pode ser obtido instantaneamente.
A expansão educacional dos últimos anos deu aos jovens de
setores sociais menos favorecidos a possibilidade de ingresso no ensino
superior, entretanto os muitos anos pelos quais passaram em escolas
púbicas com pouca ou nenhuma infraestrutura não lhes dá a base
necessária para a conclusão ou mesmo permanência no curso. Embora
a evasão seja real e presente em praticamente todas as IES, não é
necessária a sua aceitação por completo, uma vez que ações podem ser
tomadas no sentido de minimizá-la. Paula Palácio afirma em seu
trabalho que a evasão é passível de redução, uma vez que haja intenção
das instituições em atenuar esse fato. A evasão não se justifica em
nenhuma instituição, qualquer que seja ela, pública ou privada. Quando
pesquisas demonstram a falta de interesse do aluno, é importante que a
instituição revejam suas metodologias, para estimular o aluno em sala
de aula. Palácio (2012)
Para tanto, mencionamos a seguir, sugestões de estratégias
que podem ser utilizadas para a redução da evasão.
9.2.1 ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR A EVASÃO
O abandono do aluno sem a finalização dos seus estudos
representa perda social, de recursos e de tempo de todos os envolvidos
no processo de ensino – alunos, professores, instituições de ensino, o
sistema de educação, a sociedade e todo o País. Lobo (2012)
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Muito já se tem feito com o intuito de reduzir a evasão. Os
programas de financiamento do governo, tais como residências
universitárias, restaurantes universitários e bolsas acadêmicas têm sido
de grande valia para o ingresso de um número cada vez maior de
estudantes nas universidades do país. Entretanto a evasão ainda persiste
sendo um problema real que afeta sobremaneira os custos nas
universidades, especialmente no setor privado.
Segundo Tomelin, a evasão no ensino superior apresenta
sinais que podem ser observados e, se sanados, pode resultar na
permanência do aluno na instituição. A reprovação somada a aspectos
relacionados à qualidade nos métodos de ensino adotada e pouca
assistência dada ao aluno também podem ser citadas. Métodos de
ensino pouco atraentes e envolventes além da baixa possibilidade de
percepção dos potenciais evadidos contribuem para ineficácia dos
deficitários mecanismos de retenção existentes nas IES. Tomelin
(2013)
Em seu trabalho que apresenta a estratégia de uma instituição
de ensino superior de Santa Catarina ele aborda as estratégias utilizadas
pelo NUAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) que tem o intuito de
buscar a permanência dos alunos através de acompanhamento pessoal
atuando por meio de atividades de relacionadas ao nivelamento dos
alunos e oficinas de reorientação profissional para alunos trancados.
Para Tomelin, o acompanhamento acadêmico e pedagógico adequado,
do início ao fim do curso, poderia recuperar alunos com déficit de
aprendizado bem como auxiliar os que têm outras dificuldades.
Tomelin (2013).
Com base nesse estudo, podemos concluir que uma maior
interação aluno- instituição pode ser favorável à atenuação do problema
da evasão, uma vez que as causas da evasão se dão de diferentes formas
e contextos na vida dos discentes. A atenção dada aos discentes e
tentativas de resolução dos problemas por eles apontada pode dar às
instituições os meios necessários para a atenuação ou possível
eliminação da evasão no ensino superior privado.
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Marinho afirma que a metodologia utilizada por professores
em sala também deve ver o aluno como um produto da sociedade atual,
um aluno que tem acesso à informação com cada vez mais velocidade
e que a busca com o intuito de construir conhecimento, não apenas de
recebê-lo e reutilizá-lo em suas profissões.
Além das medidas apontadas é necessário focar na formação
dos professores para o magistério no ensino superior, tento em vista por
uma questão de vivência própria os docentes tendem a reproduzirem
praticas dos quais foram objetos com alunos, se esquecendo que em
função da nova realidade do ensino superior os alunos não são mais os
mesmos, seja pelo perfil sócio econômico, seja pela idade, seja pelo
acesso a informação e que assim a didática agora tem que ser
multimedida e focada numa perspectiva de construção do conhecimento
e não de transmissão de informação. Marinho (2012).

9.2.2 APLICABILIDADE DAS ESTRATÉGIAS
Na tentativa de manter seus alunos, as instituições tendem a
buscar meios que surtiram efeitos em outras IES, no entanto isso não
pode ser tomado como garantia de sucesso, uma vez que a evasão
apresenta características que variam no tempo, na região, curso e
instituição.
Seria, portanto, muito importante que fossem financiadas
iniciativas e desenvolvidas mais pesquisas e estudos sistemáticos sobre
a evasão, que permitissem indicar com mais precisão quais são as
melhores práticas para combatê-la com eficácia a partir da compreensão
dos problemas do nosso próprio sistema e não, apenas, dos problemas
que já são estudados em outros países. Lobo (2012).
Tendo em vista a aplicabilidade das estratégias, tem se que
buscar na avaliação educacional os sinais que indicam a possível
insatisfação de um aluno com a instituição como um todo ou com o
curso, apurar se o mesmo enfrenta problemas de ordem financeira ou
pessoal que esteja interferindo em seus estudos e buscar ações que
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sejam capazes de sanar as necessidades do aluno para que o mesmo
permaneça engajado no curso ao qual se candidatou. Faz-se urgente a
interação com o aluno para que este se sinta como efetivamente parte
integrante da instituição e não apenas mais um tomador de serviço.
Ao término desta pesquisa, acredita-se que o objetivo geral
foi alcançado, uma vez que foi possível fazer um levantamento
satisfatório das causas que geram a evasão escolar no ensino superior,
bem como correlacionar estratégias que possam ser utilizadas pelas
instituições para que estas tenham êxito na redução do abandono
discente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise dos resultados da pesquisa tem-se algumas
conclusões mais relevantes. A saber:
a) As instituições tiveram um significativo aumento do
número de matriculas, políticas voltadas para a
expansão/interiorização do ensino superior do país
proporcionaram um expressivo aumento na oferta de
vagas em universidades e instituições de ensino superior
o que acabou por estimular um grande número de pessoas
a cursar o curso superior.
b) O crescimento do número de matrículas não foi
seguido de uma igual permanência dos discentes dentro
do ambiente acadêmico
c) As instituições passaram a buscar meios de manter o
interesse de seus alunos e assim procurar minimizar os
efeitos danosos que a evasão causa às instituições.
d) Diversas causas foram apontadas como sendo fatores
geradores do abandono discente, o que torna difícil para
as instituições a tarefa de manter seus alunos.
e) A literatura estudada mostra que, embora a evasão se
dê pelas mais diversas causas, ela pode ser reduzida ou
combatida caso as instituições busquem aproximação com
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seu corpo discente. Pois só assim estas se tornarão
conhecedoras dos desejos dos seus alunos no que tange ao
ambiente acadêmico e poderão atendê-los de forma a
evitar desinteresse e conseqüente abandono do aluno.
Através de um diálogo franco, constante e pessoal entre
instituição e aluno é que se poderá manter os alunos engajados na
universidade à qual escolheram para alcançar a graduação de nível
superior.
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10 MUDANÇAS NO ENSINO - APRENDIZAGEM DA
ORTOGRAFIA DO PORTUGUÊS NAS ESCOLAS DE ENSINO
MÉDIO EM MASSAPÊ
CUNHA, Marlene Reinaldo - UNISAL26
RESUMO
A ortografia da língua portuguesa, ao longo da história, tem passado por
mudanças significativas. Essas mudanças têm feito transformações na
vida dos usuários da língua padrão. Observando professores com certa
experiência em sala de aula, percebe-se que é necessário que eles façam
uma reflexão na prática pedagógica e possa assim acompanhar a
modernidade. Temos como uma das novidades que retrata a situação da
ortografia no Brasil, o surgimento do Acordo Ortográfico assinado em
2009 com o intuito de unificar a linguagem que tem o português como
língua oficial. Tal acordo tem dificultado no ensino-aprendizagem do
professor em sala de aula com os alunos, pois, ambos têm aprendido
juntos. O objetivo deste artigo é ajudar o professor a entender o
processo de aprendizagem da ortografia no decorrer dos tempos,
acompanhando a evolução da linguagem, mostrando algumas
possibilidades de como ensinar e aprender as normas ortográficas.
Outro objetivo é fazer o professor refletir, diante das novidades, sobre
o comportamento e a metodologia utilizada em sala de aula. Para atingir
os objetivos, foi feita a leitura de algumas obras de autores como Artur
Gomes de Morais e alguns artigos científicos de autores como: Viviane
Silveira Mupurunga e Ana Paula Fernandes que tratam do mesmo
assunto e serviram como revisão bibliográfica deste artigo.
PALAVRAS-CHAVE: Normas Ortografia. Mudanças Português.
Ensino Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
É possível observar que nossos alunos possuem um déficit
de aprendizagem de ortografia. Percebemos que a aprendizagem das
normas não aconteceu na idade certa, outro detalhe foram as mudanças
que dificultaram o aprendizado, mesmo aqueles que tinham
conhecimento das normas sentem dificuldades no ato da escrita porque
necessitam mudar também o hábito da orografia de algumas palavras.
Diante desta situação, fez necessária uma pesquisa a respeito
destas dificuldades surgidas no Ensino Médio, quando os alunos
necessitam utilizar as normas na produção textual, tão importante para
o vestibular e outros exames que venham a realizar bem como para seu
próprio bom uso da língua. Uma pesquisa é necessária para analisar o
grau de dificuldades destes alunos, observar se esses casos acontecem
mesmo em todas as escolas, se é um caso comum ou reservado.
Para análise de dados as escolas escolhidas para a pesquisa,
são escolas estaduais de Massapê, cidade natal, onde o acesso as
informações são mais acessíveis e fáceis de estudar as formas de utilizar
a língua. É possível também analisar qual a importância da língua para
estes alunos.
A pesquisa tem como objetivo, analisar as mudanças,
dificuldades e desafios no ensino aprendizagem da ortografia da Língua
Portuguesa, mediante observação do nível e processo de ensino na
promoção da aprendizagem com qualidade.
Muitas das complicações relacionadas à escrita ocorrem no
período em que os alunos estão no Ensino Médio, em que as exigências
são feitas, com mais frequência, através das produções textuais.
Percebe-se neste período, que o aluno necessita de incentivo para
acompanhar as mudanças, tornando-os pessoas capazes de se
comunicar e realizar projetos que envolvem a aquisição da língua.
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Este artigo se limitará a analisar o processo de ensino
aprendizagem da ortografia da Língua Portuguesa em escolas do Ensino
Médio da cidade de Massapê-Ce, E. E. M. Wilebaldo Aguiar e E. E. M.
Governador Adauto Bezerra, com o intuito de aprimorar os
conhecimentos da língua, além de contribuir para uma possível reflexão
sobre a importância da aprendizagem da língua no cotidiano das
pessoas. Além disso, fazer com que o professor avalie seus métodos e
procure buscar melhores maneiras de aprender e ensinar as mudanças
das normas de forma eficaz e prazerosa.
Trata-se de uma pesquisa empírica com enfoque misto em
que a análise dos dados será feita qualitativamente e quantitativamente
através de questionários abertos. Todos os resultados serão
representados através de gráficos e tabelas onde os resultados serão
computados estatisticamente. Os resultados serão expostos para as
escolas escolhidas e contribuirá para a melhoria da educação.
Para um estudo aprofundado sobre as dificuldades e desafios
no ensino aprendizagem da ortografia da língua portuguesa, foi
necessária a utilização de fontes bibliográficas fundamentais para esta
desta dissertação. Autores como Ana Paula Fernandes (2009) que fala
em sua dissertação da história da língua portuguesa, importantíssimo
trabalho que contribuiu para o entendimento do surgimento das normas
da ortografia da língua portuguesa. Além de artigos de Marina Rossi
(2014), Carla Inês de Camargo Subtil (2008), Roberta Caiado (2005)
que, com suas teses de mestrado e artigos contribuíram retratando sobre
os desvios de ortografia e os desafios no ensino das normas. Fonte
bibliográfica como Artur Gomes de Morais (2003) e seu livro:
Ortografia: ensinar e aprender, que nos mostra o que temos que
aprender e ensinar das normas da ortografia. E para aprimorar os
conhecimentos sobre a língua, a leitura dos PCNS (Parâmetro
Curriculares Nacionais), que corresponde à parte II que fala das
Linguagens Códigos e Suas Tecnologias, foram necessárias para o
entendimento da importância da ortografia.
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Cada capítulo contemplará demonstrações da importância da
ortografia da Língua Portuguesa e os desafios no ensino aprendizagem.
No marco introdutório será exposto o tema e suas delimitações, com os
objetivos e métodos como desenvolver a dissertação, identificando
autores lidos e a contribuição dos mesmos para o conteúdo do trabalho.
É feita uma abordagem da população escolhida como fonte
de pesquisa. Tudo isso está relacionado a uma problematização surgida
no decorrer da atividade acadêmica, justificativa e a possível hipótese
sobre a defasagem no ensino de ortografia, fazendo ênfase para o Novo
Acordo Ortográfico. Também foi feita uma análise da linguagem da
informática e as influências nos hábitos de falar e escrever dos
brasileiros.
No marco teórico, alguns autores são citados, como Artur
Gomes de Morais (2003), que trata da ortografia e a arte de ensinar as
normas fundamentais para a aprendizagem, também algumas
dificuldades são observadas na aprendizagem da ortografia, por isso é
necessário entender as causas destas dificuldades e os desafios a serem
superados no processo de ensino e aprendizagem das normas.
No marco metodológico, duas escolas foram escolhidas para
serem analisadas: Escolas de Ensino Médio E.E.M. Wilebaldo Aguiar
e E.E.M. Governador Adauto Bezerra, professores passarão por um
processo de análise através de um questionário com perguntas abertas
e fechadas, verificando as dificuldades encontradas na escrita utilizando
as normas de ortografia.
E na parte analítica, serão feitos gráficos demonstrativos a
respeito das dificuldades na aprendizagem da ortografia na sala de aula,
como também as dificuldades no processo de ensino e metodologias
utilizadas pelos profissionais da educação, o que pode contribuir para a
compreensão da defasagem da escrita para os alunos.
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Este artigo tem o propósito de nos fazer refletir sobre a
importância da aprendizagem das mudanças da ortografia, como
também contribuir para o meu crescimento profissional como
pesquisadora, da comunidade escolar e da ciência da educação.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a coleta de dados será feito um estudo através de um
questionário aplicado em sala, com alunos e professores das escolas de
ensino médio (E.E.M. Governador Adauto Bezerra e E.E.M. Wilebaldo
Aguiar).
Com os dados obtidos, serão feitos análises e os resultados
serão estudados e apresentados por meio de gráficos e tabelas para que
possamos entender melhor o que acontece na sala de aula quando se
fala de ortografia. Estes resultados servirão de amostras para as duas
escolas para que conheçam a realidade e valorizem o estudo da
ortografia no projeto pedagógico das escolas.
RESULTADOS
É possível através dos gráficos observarem a quantidade de
alunos por séries de cada escola sobre as perguntas feitas no
questionário. Foram escolhidas as principais informações para uma
possível análise dos dados obtidos, que são:
x
x

Amostragem do incentivo à leitura por parte dos professores.
Identificação do nível de dificuldade de aprendizagem de
ortografia;
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Tabela I
Total de População e Amostra
População
E.E.M.Wilebaldo
Aguiar
E. E. M.Governador
Adauto Bezerra
TOTAL

Amostra

Percentagens

857

117

13,7%

704
1561

96
213

13,6%
13,6%

Amostra da motivação à leitura na E. E. M. Governador Adauto
Bezerra
Alunos da escola E.M. Adauto Bezerra que declararam
serem motivados à leitura

30

28
25

25
20
20

Alunos

15
10
5

9

7
4

2

1

0
1
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1ºA São motivados à
leitura
1ºA às vezes São
motivados à leitura
1ºA Não São
motivados à leitura
2ºC São motivados à
leitura
2ºC às vezes São
motivados à leitura
2ºC Não São motivados
à leitura
2ºE São motivados à
leitura
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Amostra da motivação à leitura na E. E. M. Wilebaldo Aguiar
Alunos da escola E.M. Wilebaldo Aguiar que declararam
serem incentivados à leitura.

60

1ºB São motivados à
leitura

40

Alunos

40

35

33

1ºB às vezes São
motivados à leitura
motivados à leitura
1ºB Não São
motivados à leitura

20
2 1

1 3

1 1

0
1

Salas

Pelos gráficos acima podemos observar que na escola
Wilebaldo Aguiar o número de alunos que se consideram como aqueles
que sempre demonstram interesse pela leitura. Na escola Adauto
Bezerra eles também recebem incentivo mais de forma dividida entre
às vezes e nunca recebendo o esperado.
Índice de dificuldade na ortografia dos alunos da escola
E. E. M. Governador Adauto Bezerra
Alunos da escola de E. M. Governador Adauto Bezerra que
declararam ter dificudade com ortografia

40

35
30

30
19

Alunos

20
10

4

5

0

3

1ºA Com
Dificuldade
1ºA Sem
Dificuldade
2ºC Com
Dificuldade
2ºC Sem
Dificuldade

1
Salas
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Índice de dificuldade na ortografia dos alunos da E. E. M.
Wilebaldo Aguiar
Alunos da escola de E. M. Wilebaldo Aguiar que
declararam ter dificudade com ortografia

50

40

40

35

30

30
Alunos

20

10

5

3

0

4

1ºB Com
Dificuldade
1ºB Sem
Dificuldade
2ºG Com
Dificuldade
2ºG Sem
Dificuldade
3ºD Com
Dificuldade

1

Salas

Em relação à dificuldade de ortografia nas duas escolas,
podemos observar que quase da metade dos alunos pesquisados têm
problemas com a ortografia.
DISCUSSÃO
Ao analisar os resultados, ficou constatado que os alunos das
duas escolas: E.E.M. Governador Adauto Bezerra e E.E.M. Wilebaldo
Aguiar possuem dificuldades na ortografia das palavras. Esse problema
pode ser ocasionado por falta de leitura, mas, principalmente por
dúvidas originadas das séries do Ensino Fundamental.
Quando indagados a respeito da importância da
aprendizagem de ortografia no Ensino Médio, todos consideraram
importante, pois tira dúvidas no momento da produção textual, apesar
de acharem que é um conteúdo que não pertence ao currículo do Ensino
Médio, acreditam que deve ser estudado para melhorar a escrita das
palavras.
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Apesar de ser um conteúdo de fácil acesso, os alunos
consideram a ortografia como algo que não pode deixar de ser estudado
em nenhuma fase estudantil, pois é no momento que estão produzindo
que surgem as dificuldades e as dúvidas que provocam o erro
prejudicando a elaboração de um texto.
Algumas propostas surgiram para o professor mudar sua
metodologia para trabalhar ortografia. Para os alunos, o professor
poderia promover gincanas e aulas dinâmicas com as palavras que se
percebe a frequência da dificuldade. Nas duas escolas já existe um
projeto que trabalha com estas dificuldades. O projeto soletrando,
voltado para alunos do 1º ano do Ensino Médio é excelente, os alunos
são incentivados a aprender as regras de ortografia brincando e
competindo com os outros. Mas os alunos gostariam que este projeto
fosse expandido para as outras séries também, pois, seria uma forma de
aprimorar os conhecimentos.
Como são alunos que almejam ingressar na faculdade,
precisam estar atualizados sobre mudanças que acontecem na língua. O
Novo Acordo Ortográfico surgiu como desafio para todos os usuários
da língua, e não é algo ultrapassado para o ensino porque é algo que
precisa ser revisto para adquirir o conhecimento das mudanças que
foram significativas para a escrita das palavras.
Afirmar que no Ensino Médio é indispensável à ortografia
como estudo não condiz com a necessidade dos alunos no dia a dia.
Alguns alunos, no primeiro momento de estudo das normas, podem
achar diferente, mas aos poucos reconhecem que o ensino de ortografia
possibilita ao usuário da língua uma expressão oral e escrita com
qualidade, portanto, deve fazer parte do cotidiano escolar e da vida das
pessoas.
Os professores quando questionados sobre a importância do
ensino de ortografia na sala de Ensino Médio, todos concordaram que
deveriam dedicar mais aulas para ortografia, pois existe uma
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necessidade de se trabalhar as dificuldades dos alunos. Infelizmente não
há como aprofundar o assunto porque são muitos conteúdos a ser
estudado no decorrer do tempo e pode prejudicar o tempo pedagógico
do aluno, por isso o discente termina o Ensino Médio sem saber
escrever corretamente. Podemos perceber que muitas coisas deveriam
ser mudadas para melhorar a qualidade da educação.
Outra coisa que os docentes reclamaram foi da falta de
formações voltadas para a ortografia, pois diante do Acordo
Ortográfico, muitos profissionais têm dúvidas no ato da escrita. Como
estão em sala de aula, muitas vezes com uma jornada de trabalho de três
expedientes, não têm a oportunidade de estudar e aperfeiçoar a língua.
Cabe ao professor escolher a melhor maneira de ensinar pois:
As atividades ou tarefas que nossos alunos são
solicitados a resolver no dia dia expressam de
modo fundamental o papel que assumem como
aprendizes: sujeitos chamados a pensar, a refletir
sobre os objetos de conhecimento que estão
internalizando ou, ao contrário, receptores dos
quais se espera que memorizem informações que
lhes são dadas prontas, sem que exercitem a tarefa
de reconstruir ou compreender o que ou como
estão aprendendo. (MORAIS e SILVA, 2007,
p.132).
Ou seja, é de fundamental importância que nossos alunos
entendam o motivo de se trabalhar ortografia no Ensino Médio. É uma
necessidade importante para o desenvolvimento intelectual dos mesmos
refletindo aquilo que está sendo utilizado no dia a dia.
Todas as escolas deveriam promover um momento dedicado
para um estudo das principais coisas que o aluno deve aprender, assim,
todos adquiriam uma aprendizagem proveitosa e eficiente. Para
MORAIS, 2011, o professor logo nas séries iniciais, necessita adequar
o ensino às necessidades:
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Penso que um primeiro passo é definir, nos
coletivos educacionais (escolas, redes de ensino),
metas para cada etapa do ensino fundamental,
partindo de um diagnóstico realista sobre quais
dificuldades ortográficas a maioria dos alunos
pode dominar, em cada ano ou série da
escolarização inicial.
...para definir o que ensinar primeiro e o que
ensinar depois e, sobretudo, para definir como
ensinar,
adequadamente,
as
diferentes
dificuldades de nossa norma ortográfica, é ajudar
os professores a conhecer, de maneira mais
aprofundada, como aquela norma está organizada,
para que venham a ajustar melhor as atividades de
ensino. (MORAIS, 2011, p.79 e 80).
Como não existe uma formação que auxilie o professor a
utilizar a ortografia na sala de aula, cabe a ele associar o conteúdo
estudado com que o aluno realmente precisa saber. É uma tarefa que
não é fácil, mas é o que torna eficaz o ensino da Língua, perceber que a
riqueza da sabedoria estar na aquisição de conhecimentos de normas
que determinam a identidade de alguém.
Ao fim deste artigo, conclui-se que, os alunos das duas
escolas: E.E.M. Governador Adauto Bezerra e E.E.M. Wilebaldo
Aguiar possuem dificuldades na ortografia das palavras. São
dificuldades percebidas no momento das produções textuais em que
necessitam para aprovação de concursos que venham participar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo consta de um estudo da história e da
importância do ensino da ortografia na sala de aula. Além de mostrar
algumas mudanças ocorridas ao longo dos tempos, é possível também
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fazer uma análise e adquirir algumas estratégias metodológicas para a
aprendizagem das normas ortográficas.
Para o melhor entendimento das normas ortográficas é
importante ter o conhecimento da história da língua portuguesa e a
evolução da linguagem. Entender que as diversidades linguísticas ainda
existem, mas que podem ser superadas com a unificação da ortografia.
Em relação ao ensino- aprendizagem, o educador precisa
saber que seus alunos podem apresentar dificuldades na aprendizagem
das normas ortográficas. A partir do reconhecimento desta dificuldade,
o professor deve tornar as aulas mais enriquecidas e disponíveis para
tirar possíveis dúvidas e curiosidades sobre o mundo da escrita que vão
surgindo no decorrer dos tempos. Ultrapassando todos os obstáculos
com a ortografia, a língua escrita poderá ser compreendida e utilizada
de maneira eficaz por quem está realizando-a e por quem lerá
futuramente em todos os tempos e espaços.
A partir do momento que o educador ensina de forma
criativa, utilizando a escrita como meio de aprendizagem da ortografia,
por exemplo, em que é possível atingir boa uma autonomia ortográfica.
E quando tivermos pessoas que escrevam corretamente, teremos
cidadãos que se comunicam corretamente e consequentemente uma
sociedade mais crítica e mais preparada para o mercado de trabalho.
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11 GESTÃO DO CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS
GERENCIAIS E INOVAÇÃO: A INFLUÊNCIA NO PROCESSO
DE GESTÃO NO SERVIÇO PÚBLICO27
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida - UNISAL28
RIBEIRO, Francisco Ismael – UNISAL29
MONTEIRO, Mara Cybele dos Santos Souza - UNISAL30
RESUMO
Várias pesquisas tem destacado a importância de uma efetiva gestão do
conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação, especialmente em se
tratando de empresas privadas. Mas poucos estudos levam em
consideração que a gestão do conhecimento pode ser igualmente efetiva
sem adequar-se a um só padrão, ou seja existem vários estilos de gestão
do conhecimento que podem estar associados a empresas públicas. Este
artigo tem como principal objetivo analisar as práticas, efeitos,
processos, resultados e inovação da Gestão do Conhecimento e
Tecnologias Gerenciais no Serviço Público. O método tem o enfoque
bibliográfico, método dedutivo, nível descritivo, sequência não
temporal e classificada como não participativa. Concluiu-se que, a
27
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gestão do conhecimento e as tecnologias gerenciais são capaz de
transformar a organização pública, reconhecendo o potencial dos seus
colaboradores, conscientizar gestores na transformação de um sistema
organizacional público eficiente, tendo como interesse em última
instância a sociedade.
INTRODUÇÃO
O impacto direto das novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) na Gestão Pública, aliada as inovações contribui na
qualidade do serviço público oferecido a sociedade. Portanto o valor
das informações está intrinsecamente relacionado a capacidade que as
mesmas apresentam de compilar resultados e contextualiza-las em
ordem de construir conhecimento para tomada estratégica de decisões.
A busca por informações e resultados de qualidade acelerou
o desenvolvimento de tecnologias gerenciais o que permitiu a expansão
de novas metodologias, estabelecendo uma procura do modelo de
qualidade para instituições oferecem, serviços a sociedade.
Os serviços públicos investe grandes recursos financeiros em
tecnologia e pouca atenção à informação, às inovações, às pessoas, seus
conhecimentos. Gestores tem grandes desafios de tirar proveito desses
recursos para melhorar os processos, consequentemente a qualidade do
serviço público ficam comprometidos. Evidenciado pela quantidade de
acúmulos de processos, tempo para ser concluído e insatisfação das
partes interessadas.
Desta forma coloca-nos à discussão deste artigo surge a
partir das considerações sobre a influência da Gestão do Conhecimento,
Tecnologias Gerenciais e Inovação dos processos do Serviço Público.
Esse artigo tem como objetivo analisar as práticas, efeitos,
processos, resultados e inovação da Gestão do Conhecimento e
Tecnologias Gerenciais no Serviço Público.
A Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação nos Processos de Gestão no Serviço Público pode ser decisiva
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para fazer emergir um novo modelo de gestão, dominar os saberes que
realizam em suas práticas, confrontando suas experiências junto ao
contexto social.
Com adoção da Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação em atividades públicas, o gestor tem grandes
oportunidades de tirar proveito desses métodos oferecidos, estudos
demonstram que a Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação contribuem para qualquer empresa tanto privada como
pública. Para uma gestão de qualidade torna imprescindível o uso da
Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação, aliada as
novas tendências administrativas.
O desenho metodológico tem o enfoque bibliográfico,
método dedutivo, nível descritivo, sequência não temporal e
classificada como não participativa.
GESTÃO
DO
CONHECIMENTO
CONCEITOS TEÓRICOS

E

INFORMAÇÃO,

“Não seremos limitados pela informação
que temos. Seremos limitados por nossa
habilidade de processar esta informação.”
(Peter Drucker)
É fundamental os conceitos acerca da gestão do
conhecimento e informação, suas definições são os marcos teóricos
iniciais, formalizando discussões essenciais para alcançar os objetivos
da pesquisa.
A grande quantidade de informação na última década coloca
as organizações num ambiente mais exigente, consequentemente um
serviço de qualidade de forma confiável e segura, desta forma um
processo com eficiência, eficácia e efetividade. Envolvendo as
atividades de coletar, tratar, armazenar e disponibilizar a informação. A
informação e o conhecimento têm sido elementos de especial destaque
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na obtenção de diferenciais competitivos entre as empresas modernas,
tendo-se convertido em ativos de importância primordial para o
atendimento das necessidades organizacionais, sejam eles públicas ou
privadas.
Dado, informação e conhecimento
Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário estudar
o que significa dados, informação e conhecimento e como eles se
formam no ambiente organizacional.
Laudon e Laudon (2011, p 12), conceituam dados como
“sequencias de fatos ainda não analisados, representativos de eventos,
ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sidos
organizados e arranjados de forma que as pessoas posam entende-los e
usa-los”. Stair e Reynolds (2006, p. 4) afirmam que “dados são
compostos por fatos básicos, como o nome e a quantidade de horas
trabalhadas em uma semana de um funcionário, número de peças em
estoque ou pedidos”.
Num contexto organizacional, dados não sequenciados ficam
sem sentidos não possuem significado e importância para o tomador de
decisão. Estes dados precisam de tratamento em alguma ferramenta
segundo necessidade de obter um conteúdo desejado.
Laudon e Laudon (2011, p 12) definem informação como
“dados apresentáveis de forma significativa e útil para seres humanos”.
Para Brito (2005, p. 83), “a informação corresponde a uma
representação mental do mundo empírico. A construção de uma
informação envolve atividades como coleta, classificação e aglutinação
de dados”.
A informação “visa modelar a pessoa que a recebe no sentido
de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou insight. [...] Ela está
organizada para alguma finalidade”. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003,
p. 4-5).
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Informação é, portanto, um dado cuja forma e conteúdo é
organizada para um uso do conhecimento.
Nessa perspectiva, o conhecimento surge como um terceiro
elemento, que, no entendimento de (Turban, citado por BECKMAN,
1998 p. 1-3), “é informação que foi organizada e analisada para tornarse compreensível e aplicável na solução de problemas ou tomada de
decisão”.
Spek e Spijkervet, citados por BECKMAN (1998 p. 1-3)
definem conhecimento como todos os conjuntos de idéias, experiências
e procedimentos que são considerados corretos e verdadeiros e que por
isso guiam o pensamento, comportamento e comunicação das pessoas.
O conhecimento nas organizações, pode surgir de programas
formais de comunidades de prática – estruturadas social, cultural e
tecnologicamente – ou informais que trabalham com o conhecimento
intuitivo e tácito. De qualquer maneira, estas comunidades de prática
devem existir e ser motivadas nas organizações, pois interferem nas
atividades em níveis operacional e estratégico (DAVENPORT, 2001).
Dimensões do Conhecimento
Em uma perspectiva conceitual, Beckman (1998, p. 1-3)
apoiado teoricamente em Tobin, Spek & Spijkervet e Holsaplle & Joshi,
sintetiza as dimensões do conhecimento organizacional, nos seguintes
aspectos:
x
x
x

meios de armazenamento: onde podem estar incluídos a mente
humana, os documentos, o computador entre outros;
acessibilidade: o conhecimento, classificado: em tácito,
implícito e explícito, determina níveis de acessibilidade
diferenciados;
hierarquia: em que autores citados imediatamente acima
fecham questão em um conjunto básico formado por: dados
(fatos, imagens ou sons), informações (dados filtrados e
organizados) e, por fim o próprio conhecimento.
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Ainda classificamos o conhecimento como:
x

x

Conhecimento Tácito: adquiriu ao longo da vida, que está na
cabeça das pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou
explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente as
habilidades de uma pessoa.
Conhecimento explicito: é aquele formal, claro, regrado, fácil
de ser comunicado. Pode ser formalizado em textos, desenhos,
diagramas, etc. assim como guardado em bases de dados ou
publicações. A palavra explicito vem do latim explicitus que
significa "formal, explicado, declarado". Geralmente está
registrado em artigos, revistas, livros e documentos.

Beckman (1998), afirma que para ter valor significativo para
as organizações, o conhecimento necessita ser formalizado. Joshi &
Holsapple (1998), consideram que conhecimento não identificado ou
não selecionado é conhecimento perdido na organização.
Gestão do Conhecimento
A Gestão do Conhecimento é um processo que armazena,
discute, relaciona, compartilha, gerencia as informações, desta forma
formaliza estratégias para definição do processo com eficiência,
eficácia e efetividade. Por meio de suas práticas, a Gestão do
Conhecimento, desenvolve conhecimentos dos colaboradores externos
e internos, que são fundamentais para o sucesso do serviço.
A apresentação da gestão do conhecimento, valeu-se de
alguns autores como Goldman (2010), Peter Drucker (1990), Nonaka e
Takeuchi (1997), Fleury e Fleury (1997), para as organizações, a
informação deve ser organizada e analisada para tornar-se
compreensível e aplicável na solução de problemas ou tomada de
decisão.
Segundo Drucker (1990), gestão do conhecimento é a
capacidade de gerenciar, descobrir, mapear, classificar, captar,
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distribuir, criar, multiplicar e reter conhecimento com eficiência,
eficácia e efetividade para que uma organização se coloque em posição
de vantagem competitiva em relação às outras para gerar lucro e
garantir sua sobrevivência e expansão no mercado.
Os autores Nonaka e Takechi (1997, p.12), explicam a gestão
do conhecimento como um “[...] processo interativo de criação do
conhecimento organizacional, definindo-o como a capacidade que uma
empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e
incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas”, ou seja, é o
gerenciamento ativo do patrimônio intelectual da empresa, seja na
configuração de conhecimento explícito, ou na configuração de
conhecimento tácito possuído e/ou desenvolvido por apenas uma
pessoa ou por grupo de pessoas.
A “gestão do conhecimento” está relacionada com
“processos controlados, que têm por objetivo permitir sua disseminação
entre um dado grupo de receptores” (FLEURY; OLIVEIRA JR, 2001,
p.19)
Segundo Goldman (2010), podemos considerar três gerações
da Gestão do Conhecimento:
1ª Geração
2ª Geração
3ª Geração

GESTÃO DO CONHECIMENTO
Desde o final dos
Centrada em Tecnologia
anos 1980
A partir de 1995
Centrada em Pessoas
A partir de 2002
Combina ênfase em
pessoas e tecnologia

Segundo o autor, a primeira geração era focada nos
chamados três Cs: captura, codificação e compartilhamento do
conhecimento. Isso tornava a Gestão do conhecimento muito focada na
crença que os conhecimentos já existiriam na empresa ou estariam
disponíveis na sociedade, portanto a gestão do conhecimento se baseava
na tecnologia da informação (TI) para encontrar, codificar e tornar o
conhecimento compartilhado. Goldman (2010) afirma que nessa fase
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não havia ainda uma preocupação, tão clara de diferenciar ‘informação’
de ‘conhecimento’.
A segunda geração da gestão do conhecimento, ainda
segundo Goldman (2010), teria sido marcada pelo já citado livro de
Nonaka e Takeuchi, “The Knowledge - Creating Company”. Suas
ideias já eram mais alinhadas com a geração de Gestão do
Conhecimento que viria a seguir, e foram importantes para a construção
de uma Teoria da Firma baseada em conhecimento. Porém essa obra
não foi livre de críticas, Goldman apud Snowden (2010), afirma que o
livro possui equívocos conceituais e uma interpretação equivocada da
Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional.
Por fim, a terceira geração, começou reconhecendo o
conhecimento como “coisa” e como “fluxo”. Busca-se um ambiente
propício ao conhecimento na empresa, atuando sobre políticas e
processos de conhecimento (Goldman, 2010, p.261).
Atualmente a Gestão do Conhecimento está cada vez mais
difundida e, facilmente podemos encontrar práticas em todas as
empresas e até mesmo no seu ambiente pessoal, tudo isso em função do
avanço da tecnologia da informação.
À medida que o mercado exige e as empresas adquirem
conhecimento e experiência, é natural que surjam estratégias novas
baseadas em cada situação.
No ambiente da Gestão do Conhecimento, encontraremos:
x

x
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Inteligência Competitiva: É o processo contínuo de
monitoramento que busca identificar tendências do mercado,
desenvolver análises estratégicas, descobrir oportunidades e
mapear riscos através de metodologias.
Educação Corporativa: É o processo responsável pela
estruturação da cultura organizacional, de forma que,
educando os membros da empresa, alinhe todos com as
estratégias e objetivos da empresa.
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x

x
x

x

Gestão de Competências: É o processo que busca, de forma
organizada e contínua, identificar quais são os conhecimentos,
as habilidades e atitudes que as pessoas precisam ter ou
desenvolver para atender aos objetivos da empresa.
Gestão do Capital Intelectual: É o processo que identifica,
compartilha, e utiliza de forma eficaz os conhecimentos
adquiridos e acumulados da empresa.
Gestão da Informação: É o processo que se preocupa com a
organização e estruturação das informações que são
importantes para a empresa, com o propósito de facilitar a
tomada de decisão.
Aprendizagem Organizacional: É um processo de
aprendizagem coletivo, o ambiente de inovação, e utiliza a
detecção e correção de erros em busca da melhoria contínua,
podendo resultar em novos conhecimentos ou novas soluções.

A princípio, são práticas que complementam a Gestão do
Conhecimento, todos esses são processos importantes que qualquer
empresa ou organização precisam conhecer e estruturar, mas não são as
únicas.
À medida que o mercado exige e as empresas adquirem
conhecimento e experiência, é natural que surjam estratégias novas
baseadas em cada situação.
Objetivos da Gestão do Conhecimento
Os autores Ávila e Freitas Júnior (2008, p. 76), explicam que,
os objetivos da gestão do conhecimento nas organizações são:
x
x
x

formular uma estratégia de alcance organizacional para o
desenvolvimento,
visando
a
criação,
aquisição,
compartilhamento e uso do conhecimento;
implantar estratégias orientadas ao conhecimento;
promover uma melhoria contínua dos processos de trabalho;
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x
x

monitorar e avaliar os lucros obtidos mediante a aplicação do
conhecimento;
reduzir o tempo de duração dos processos decisórios.

Silva e Valentim (2008, p. 157), afirmam que, os objetivos
da gestão do conhecimento na organização são “identificar, capturar,
sistematizar e compartilhar de forma sistemática o conhecimento
gerado em âmbito organizacional, bem como objetiva auxiliar a
construção de conhecimento individual voltado às ações estratégicas da
organização”.
Outra abordagem quanto à explicitação dos objetivos da
gestão do conhecimento na visão organizacional inclui as seguintes
ações:
x
x
x
x
x

acelerar a geração de novos conhecimentos de valor
competitivo;
melhorar o processo de decisão no nível de gestão, na
produção e/ou na linha de frente;
reduzir custos e re-trabalho;
descobrir e re-utilizar o capital intelectual e o conhecimento já
existente na empresa para gerar novas receitas;
proteger o capital intelectual existente na empresa;

Descrever e conscientizar a importância dos objetivos de
gestão do conhecimento nas organizações públicas é um grande desafio
que requer medidas efetivas para o desenvolvimento e disseminação do
conhecimento organizacional como parte integrante de seus projetos.
TECNOLOGIAS GERENCIAIS E INOVAÇÃO
As tecnologias gerenciais e inovação no serviço público, tem
por objetivo permitir que a gestão com foco na administração visualize
informações em nível gerencial. Desta forma, permitir que, a tecnologia
gerencial administre as informações, auxiliando na tomada de decisão
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estratégica, a qual pode proporcionar melhora da qualidade do serviço,
na produtividade e aumento da satisfação dos interessados.
Para compreender as tecnologias gerenciais, inicialmente foi
realizado um estudo sobre Sistemas de Informação – SI, Sistema de
Informação Gerencial – SIG e Inovação. Em seguida, com base neste
conhecimento, foi conceituado as tecnologias gerenciais e inovação.
Sistema de Informação
Conforme Stair e Reynolds (2002) e Dalfovo (2004),
Sistemas de Informação – SI são conjuntos de elementos ou
componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e
armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e
fornecem um mecanismo de feedback. A entrada é a atividade de captar
e reunir novos dados. O processamento envolve a conversão ou
transformação dos dados em saídas úteis. A saída envolve a produção
de informação útil. O feedback é a saída usada para fazer ajustes ou
modificações nas atividades de entrada ou processamento. Já pra
Laudon e Laudon (2011), sistema de informação pode ser definido
tecnicamente como:
um conjunto de componentes inter-relacionados
que coletam (ou recuperam), processam,
armazenam e distribuem informações destinadas
a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o
controle de uma organização.
Diante dessas definições o sistema de informação é
classificado para cada nível da organização, desta forma compreendese a relação com a Gestão do Conhecimento.

187

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

Tipos de Sistemas de Informação
Laudon e Laudon (2011) apresentam os seis tipos mais
importantes de Sistema de Informação correspondentes a cada nível
organizacional. A organização tem sistemas de apoio ao executivo
(SAEs) no nível estratégico; sistemas de informação gerencial (SIGs) e
sistemas de apoio à decisão (SADs) no nível gerencial; sistemas de
trabalhadores do conhecimento (STCs) e sistemas de automação de
escritórios no nível do conhecimento e sistemas de processamento de
transações (SPTs) no nível operacional.
Sistemas de Apoio ao Executivo – SAE
Turbam (2007), apresenta SAE como um sistema que
fornece aos executivos um acesso rápido a informações centralizada da
organização. Normalmente é composto de um painel digital (painel
executivo) que agrega indicadores e gráficos essenciais para dirigir a
organização, como se fosse o painel de automóvel. Já Laudon e Laudon
(2011) apresentam como, sistemas de computação, comunicações e
recursos gráficos que como se fossem lentes de zoom, conseguem
focalizar rapidamente detalhes de problemas e, depois voltar para uma
visão geral da empresa.
O SAE têm como objetivo primordial de aumentar a
eficiência do fluxo de informações nos negócios, assim agilizando o
processo decisório. Desta forma ajudam os gestores a controlar o
desempenho organizacional.
Sistema de Informação Gerencial - SIG
Oliveira, (2002, p. 40) define SIG como “o processo de
transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura
decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação
administrativa para otimizar os resultados esperados”.
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Nash e Roberts (1984-5 apud OLIVEIRA, D., 2002, p. 40)
conceituam SIG como uma combinação de pessoas, facilidades,
tecnologias, ambientes, procedimentos e controles, com os quais se
pretende manter os canais essenciais de comunicação, processar certas
rotinas típicas de transações, alertar os executivos para a significância
dos eventos internos e externos e proporcionar uma base para a tomada
de decisão inteligente.
Laudon e Laudon (2011, p.44) afirmam que o termo sistemas
de informações gerenciais (SIGs) designa uma categoria específica de
SI que dão suporte às funções do nível gerencial, munindo os gerentes
de relatórios, ou de acesso on-line aos registros do desempenho corrente
e histórico da organização. Normalmente são orientados quase que
exclusivamente aos eventos internos, e não aos eventos ambientais ou
externos. Apoiam, primordialmente, as funções de planejamento,
controle e decisão no nível gerencial. Geralmente dependem dos
sistemas de processamento de transações subjacentes para a aquisição
de dados.
Os SIGs usualmente atendem aos gerentes interessados em
resultados semanais, mensais e anuais e não em atividades diárias. Eles
em geral dão respostas a perguntas rotineiras que foram especificadas
anteriormente e cujo procedimento de obtenção de respostas é
predefinido. Esses sistemas geralmente não são flexíveis e sua
capacidade analítica é reduzida. A maior parte dos SIGs usa rotinas
simples, como resumos e comparações, em vez de sofisticados modelos
matemáticos ou técnicas estatísticas.
De acordo com Lapolli (2003), o principal objetivo de um
SIG é disponibilizar informações para a tomada de decisões, ou seja,
sistemas tipicamente fornecedores de relatórios. O usuário solicita por
meio de menus, uso de comandos, a informação que necessita. Com
base na solicitação do usuário, o SIG pesquisa em sua base de dados e
fornece a informação apresentando-a da melhor maneira possível. Os
meios de apresentação da informação podem ser os mais variados
possíveis: textual (relatórios descritivos), planilhas ou gráficos. O nível
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de detalhe da informação disponibilizada deverá ser adequado às
necessidades de cada usuário.
O mesmo autor afirma que a utilização de um sistema de
informações gerenciais visa principalmente tornar as organizações mais
ágeis. Fornecer informação que possibilite visualizar a real situação da
organização dentro do mercado em que está inserida. Permitir o
planejamento de novas estratégias de ação. Identificar os pontos fortes
e fracos da organização. Armazenar informações sobre a concorrência
e sobre as necessidades dos consumidores.
TECNOLOGIAS GERENCIAIS E INOVAÇÃO
Criar um ambiente favorável à inovação é o grande desafio
da administração pública nesse próximo século. Isso certamente não é
uma tarefa simples nem fácil, mas que caso alcançado, representa meio
caminho andado em direção ao sucesso.
Para se entender o processo de inovação, é importante
primeiramente ter a consciência de que as inovações não acontecem
sozinhas. Para que elas surjam, é necessário que sejam efetivamente
planejadas, implementadas e administradas. As formas de promover
este suporte são diversas e relacionadas tanto ao ambiente interno
quanto ao ambiente externo à empresa, uma vez que esta está inserida
em um contexto maior a partir do qual também sofre influências
determinantes para o sucesso (Ireland et al., 2001).
Andreassi (2001) ressalta a dificuldade de se definir
“inovação” devido ao grande número de tarefas que engloba. O autor
afirma que, de acordo com o Frascati Manual (OECD, 1963), a
inovação tecnológica de produtos e processos pode ser agrupada nas
seguintes atividades: pesquisa e desenvolvimento (P&D) – trabalho
criativo, desenvolvido de forma sistemática, visando aumentar o
conhecimento disponível e vislumbrar possíveis novas aplicações para
esse conhecimento; serviços técnicos – atividades complementares ao
esforço de P&D, de natureza predominantemente não criativa, mas que
de alguma forma contribuem para a geração, disseminação e aplicação
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do conhecimento tecnológico (por exemplo: treinamento, informação
tecnológica etc.); aquisição de tecnologia – pagamento de royalties e
serviços de assistência técnica; e engenharia não rotineira – engenharia
relacionada a novos produtos ou processos (por exemplo: engenharia
industrial e desenho industrial relacionados ao processo de inovação).
Já Ireland et al. (2001) afirmam que, a partir do
reconhecimento da importância da inovação na criação de valor para a
empresa, os empreendedores precisam reconhecer também que a
inovação não surge sozinha e que, portanto, além do desenvolvimento
e uso de novas tecnologias e do monitoramento do mercado para a
identificação das oportunidades, é necessário ainda promover um forte
suporte – através de ações estratégicas – de forma a possibilitar que
essas inovações surjam e que sejam efetivamente administradas e
implementadas. As formas de promover esse suporte são diversas e
relacionadas aos ambientes interno e externo à empresa, uma vez que
esta está inserida nesse contexto maior a partir do qual também sofre
influências – diretas e indiretas – determinantes para o sucesso do
empreendimento.
Além disso, Tidd, Bessant e Pavitt (1997) ressaltam que a
inovação pode ser até ser resultante de um golpe de sorte isolado, mas
o sucesso da empresa no longo prazo está diretamente associado à sua
repetição constante e, para isso, é necessário um gerenciamento
consistente do processo. Para os autores, entender a inovação como um
processo é importante porque possibilita a definição do modo através
do qual tentamos administrá-la. Uma vez que a inovação passa a ser
vista como o processo central do negócio, associado com a
sobrevivência e crescimento da empresa e também com a renovação do
que é oferecido ao mercado, as empresas buscam encontrar uma forma
de organizar e administrar o processo de inovação visando garantir uma
boa solução para o problema da renovação constante.
Assim, verificasse que a inovação é um processo que
envolve diversas atividades e uma questão gerencial, uma vez que
existem escolhas a serem feitas sobre recursos, sua alocação e
coordenação; e que a sua gestão inclui a formulação de estratégias e a
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utilização da estrutura organizacional como forma de agrupar e
coordenar os recursos (humanos, físicos e financeiros) com o intuito de
se atingirem os objetivos da empresa.
Dessa forma, a gestão da inovação incluiria também a gestão
de negócios, mas atuando em um espectro mais amplo, que vai da
estratégia de inovação à estratégia de negócios, incluindo toda a cadeia
de valores que transforma ideias em novos produtos, serviços, matérias
primas e/ou métodos organizacionais capazes de satisfazer a
necessidades dos clientes identificadas no mercado e ainda não
correspondidas.
CONCLUSÃO
O artigo permitiu analisar que, a gestão do conhecimento,
tecnologias gerenciais e inovação, é capaz de transformar a organização
pública, reconhecendo o potencial dos seus colaboradores, oferecendo
importantes conceitos, difundindo teorias, com o propósito de
conscientizar gestores na transformação de um sistema organizacional
público eficiente, tendo como interesse em última instância a sociedade.
Neste sentido, a gestão do conhecimento, tecnologias gerenciais podem
ser incorporadas ao sistema de gestão pública, transformando
resultados satisfatórios.
Por fim, tendo em vista o objetivo de estudo haver se
revelado tão interessante, evidenciando a importância para as empresas
públicas, recomenda-se a conscientização dos gestores na relevância do
tema em questão.
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12 A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA WILEBALDO
AGUIAR

Marques, Maria de Lourdes - UNISAL31

Resumo
O processo de ensino e aprendizagem voltado para alunos com
necessidades educacionais especiais na tentativa de promover a
inclusão escolar, ainda consiste num desafio para os professores e
gestores nas instituições públicas. A ideia de inclusão é configurado no
princípio da igualdade, pois incluir não é só colocar alunos com
deficiências na sala regular. Nesse sentido, esta pesquisa teve como
objetivo principal analisar o processo de inclusão escolar em uma
instituição de ensino médio. Foi realizada uma pesquisa exploratória,
descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. Serviu como
cenário de estudo a Escola de Ensino Médio Wilebaldo Aguiar. Os
sujeitos da investigação foram dez docentes do ensino médio que
lecionavam alunos com necessidades educacionais especiais. Os
resultados demonstraram que o processo de inclusão desses jovens na
referida escola tem entraves que não favorece o ensino e aprendizagem
efetiva desses alunos. Evidenciou-se que há uma falta de planejamento
para receber esses alunos.
Palavra-chave: escola pública. educação inclusiva. ensino médio.
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12.1 Introdução
A escola é a instituição responsável pela passagem da vida
particular e familiar para o domínio público, tendo assim uma função
social reguladora e formativa para os alunos. O conhecimento nela
produzido é revestido de valores éticos, estéticos e políticos, aos quais
os alunos têm de estar identificados e por mais que a escola seja
“liberal” e descarte modelos totalizadores e coercitivos de ensino e de
gestão, sua função social jamais será descartada. Ela precisa assumir
um compromisso com as mudanças sociais, com o aprimoramento das
relações entre os concidadãos, com o cuidado e respeito em relação ao
mundo físico e aos bens culturais que nos circundam.
Mas acima de tudo, a escola tem a tarefa de ensinar os alunos
a compartilharem o saber, os sentidos diferentes das coisas, as emoções,
a discutir, a trocar pontos de vista. É na escola que desenvolvemos o
espírito crítico, a observação e o reconhecimento do outro em todas as
suas dimensões.
Em suma, a escola tem um compromisso primordial e
insubstituível: introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico;
e todo ser humano, incondicionalmente tem direito a essa introdução.
A perspectiva de escolarização de jovens com necessidades
educacionais especiais (NEEs) nas classes comuns do ensino regular é
hoje um imperativo moral, político e legal, sendo possível reconhecer
que tal conquista configura-se como um momento ímpar.
A integração ou inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no sistema regular tem sido, sem dúvida, a
questão referente à Educação Especial mais discutida no nosso país nas
últimas décadas.
A inclusão requer mais que integração, mas respeito à
individualidade de cada um, considerando as necessidades e desejos
apresentados pelo indivíduo com deficiência e a opinião da família em
relação ao sujeito incluído.
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Trabalhando como educadora numa escola pública de ensino
médio, fui percebendo que os alunos com necessidades educacionais
especiais ficavam sempre à margem, no processo de ensinoaprendizagem. Esse fato causou inquietação para desvendar como se
dava o processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais, nas salas de ensino médio da escola Wilebaldo Aguiar.
Há estruturas de ação em Educação Especial, adotadas pela
Conferência Mundial em Educação Especial, que se compõe de
aspectos que visam a implementação de políticas, recomendações e
ações governamentais que visam aspectos de melhoria para a Educação
Especial, dentre eles estão incluídos os serviços externos de apoio à
Educação Especial.
De acordo com a LDB (art. 58), existe a possibilidade do
Atendimento Educacional Especializado, ocorrer fora do ambiente
escolar, entretanto, o ensino regular não deve ser substituído, e sim,
apoiado através de intervenções que visem o aprendizado e o
desenvolvimento do aluno. A importância do apoio ou suporte ao
professor que possui em sala de aula um aluno com deficiência é
percebida através da dificuldade que o educador apresenta em
alfabetizar esse aluno, visto que, normalmente as salas de aula do ensino
regular público, onde a inclusão ocorrer de forma mais efetiva,
normalmente apresentam problemas de superlotação. Tal fato
impossibilita o professor de desenvolver com este aluno, um trabalho
mais específico que atenda suas reais necessidades.
O despreparo e o medo do desconhecido ainda pairam sobre
as salas de aula frente à inclusão. Incluir um aluno na escola regular vai
muito além de permitir a frequência e participação do mesmo nas aulas
sem dá-lo condições para aprender. A inclusão requer participação ativa
no processo de ensino e aprendizagem, socialização e vivência. Para
que isto ocorra de forma efetiva é necessário que a escola se organize
funcionalmente e estruturalmente para receber este aluno e incluí-lo. O
currículo deve ser adaptado às necessidades dos alunos, promovendo
oportunidades que se adequem as habilidades e interesses
diferenciados, na intenção de promover a inclusão de todos.

199

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

A Educação Especial deve fazer parte do cotidiano da
escola, abrangendo a educação básica e o ensino superior, na intenção
de garantir aos alunos que necessitem de apoio especializado e de
intervenção pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, dentro
do contexto no qual está inserido.
A partir dessa percepção surgiram perguntas, como: o que
fazer para incluir de modo qualitativo esses alunos.
Desta forma, essa pesquisa tem como objetivo analisar como
se encontra o processo de inclusão escolar na modalidade de ensino
médio, na escola Wilebaldo Aguiar, em Massapê-Ce.
Esse estudo se faz relevante porque discute que embora o
aluno com necessidades educacionais especiais (NEE) tenha direito
constitucional garantido, mas na prática, isso ainda não acontece. Falase de uma escola que se prepara para enfrentar o desafio de oferecer
uma educação inclusiva e de qualidade para todos os seus alunos.
O desafio, hoje, é trabalhar com essas diversidades na
tentativa de construir um novo conceito do processo ensino e
aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter
segregacionista, de modo que seja incluído neste processo todos que
dele, por direito, são sujeito.
Considerando, entretanto, que o conceito de inclusão é fazer
com que os alunos com necessidades educacionais especiais, também
se sintam responsáveis pelo seu processo de ensino-aprendizagem, e
que como tal, eles fazem parte desse processo.
Fundamentaram o embasamento teórico do estudo autores
como: Figueiredo e Manzini (2002); Nunes, Braun e Walter (2011);
Briant e Oliver (2012).
Utilizou-se como metodologia um estudo descritivo,
realizado através de uma pesquisa de campo, numa abordagem
quantitativa e qualitativa. Um questionário aplicado com 10
professores, divididos em dois grupos focais, assim determinados GF1
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(grupo focal 1) e GF2 (grupo focal2) do ensino médio da escola
Wilebaldo Aguiar constituiu o instrumento da investigação. A análise
do conteúdo norteou a discussão dos resultados.
A fundamentação teórica do estudo tem seu alicerce em três
eixos que são: formação de professores, planejamento e uso de
metodologias adequadas para o ensino de pessoas com necessidades
educacionais especiais.

Referencial Teórico:
12.2 Os Desafios da Inclusão
Durante a última década, alguns buscaram esclarecer
questões relacionadas à inclusão escolar. Para Aranha (2010), a escola
tornar-se inclusiva são necessários suportes de diferentes tipos: físico,
material, técnico e social, destacando que essas são condições
necessárias, mas não suficientes para garantir a equiparação de
oportunidades e uma educação efetivamente inclusiva. Conforme a
autora é importante, também, a reorganização em todos os níveis do
sistema educacional, do político-administrativo à formação de
professores e até o interior da sala de aula. Jannuzi (2010) colabora com
esta discussão ao dizer que é preciso ousar em direção à construção de
uma proposta de educação inclusiva que seja: a) racional, no sentido de
aproveitar todas as possibilidades existentes, construindo ações
pedagógicas eficazes ao atendimento dos alunos e ampliar as matrícula;
b) responsável ao ser planejada e avaliada continuamente e c)
responsiva, ao ser flexível e ajustável dependendo dos resultados das
avaliações.
Nessa perspectiva, ao compreender que a escola tem como
objetivo auxiliar o aluno a adquirir habilidades e conhecimentos que
lhes permita viver em sociedade de maneira independente, os serviços
de apoio devem se modificar para efetivamente constituírem auxílio à
classe comum. Os serviços de apoio são fundamentais no processo de
escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais, uma
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vez que a formação de professores, seja a do generalista ou a do
especialista, pouco tem dado conta das demandas atuais da educação,
dentre elas a da inclusão, entendida como um dos desafios da escola
atual.
Outro aspecto importante, no processo de construção da
escola inclusiva, é constituído pelos serviços de apoio que precisam ser
planejadas e ofertadas, tanto para o aperfeiçoamento da prática do
professor, quanto para o processo de aprendizagem do aluno
(JANNUZZI, 2010). Ao defender os ideais da Educação Inclusiva,
considerando os limites de mudança da escola, de seus objetivos e dos
serviços de apoio necessários, muitos outros aspectos devem também
ser considerados: o reconhecimento das diferenças de uma forma
positiva, a valorização de ações cooperativas dentro da escola, a
avaliação da eficácia dessas ações, dentre outras.
Além disso, ao se pensar a formação de uma nova geração
dentro de um projeto que favoreça a inclusão escolar, e particularmente
a de alguns alunos com necessidades educacionais especiais, as
inovações nas relações entre pessoas e na organização de práticas
educativas precisam contemplar as diferentes áreas do conhecimento a
fim de propiciar melhores condições de ensino e aprendizagem a todos
os alunos. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria da
Educação Especial, incorporou esse debate publicando textos, livros e
leis sobre o assunto, o que vem servindo como referência às escolas, na
perspectiva das mudanças desejáveis. Alguns destas matérias trazem
orientações para a construção da escola inclusiva, que fica, então,
concebida nos documentos legais.
Um dos materiais publicados pelo MEC, destinado à
formação continuada de professores e gestores – Educar na Diversidade
– apresenta conceitos como aprendizagem significativa e estratégias de
respostas à diversidade, em que se valoriza a variação de esquemas de
aula, a organização da aula de forma a motivar e dar condições para que
todos os alunos participem, a utilização de estratégias de aprendizagem
cooperativa entre alunos, o monitoramento permanente dos alunos pelo
professor, de forma a ajustar o ensino para promover a aprendizagem e
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a flexibilização do currículo, levando em conta as necessidades
educacionais dos alunos. Neste último item, são abordados os
componentes que podem ser modificados para atender essa demanda,
relativos a espaços, materiais e contextos, a introdução de recursos
auxiliares como o sistema de comunicação alternativa ou complementar
e o material didático de apoio. Cabe ponderar, no entanto, que, mesmo
tendo incorporado conceitos atuais e importantes para criar condições
relevantes de aprendizagem aos alunos, esses materiais são
apresentados de maneira um tanto vaga e pouco contextualizada,
comprometendo sua adoção e efetividade.
A existência de leis e declarações a defenderem a inclusão,
por mais pertinentes e apropriadas que sejam, apenas criam conceitos e
representações sobre o que seja este processo. A autora defende que,
para uma mudança de paradigma que norteie a prática, devem ser
conduzidas ações efetivas de convencimento, construídas dentro de
cada realidade escolar. Além disso, nos dias atuais, já é possível avaliar
as mudanças implementadas nas escolas, os benefícios para os alunos e
professores e as dificuldades presentes no contexto da inclusão.
No contexto atual, há que se considerar que os mais variados
problemas e dificuldades existentes na educação brasileira não se
referem apenas à inclusão de alunos com necessidades educacionais
especiais. Se, de um lado, o conjunto dos problemas não justifica as
dificuldades com a inclusão, de outro, as alternativas e propostas para
aprimorá-la não podem ser compreendidas como solução para a gama
de problemas da Educação, mas como parte de um conjunto de
condições que precisam ser modificadas na escola.
Entende-se que é necessário apresentar e avaliar propostas
de reorganização da escola e da prática docente, considerando seus
desafios, limites e possibilidades. O professor do ensino regular, não só
precisa estar convencido da legitimidade da inclusão, mas também da
necessidade de alterar as condições de ensino, especialmente as
relacionadas à sua atuação, considerando tanto os limites e como as
dificuldades desse processo. E isso pode requerer assessoria e parceria
com outros profissionais.
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Procedimentos metodológicos:
Foram realizados dois grupos focais, grupo 1 e grupo 2,
contendo 5 membros cada, os quais foram denominados GF1 e GF2
para manter o sigilo e anonimato dos participantes. A entrevista foi
realizada e gravada na sala de professores, na referida escola. Para a
realização da coleta de dados, elaborou-se um questionário, que atendia
ao objetivo da pesquisa. Depois, formou-se dois grupos focais, com
cinco membros em cada grupo, e as respostas dos mesmos foi gravada
e transcrita na íntegra para entender o espaço educacional da inclusão
escolar no cenário em estudo.
No grupo focal as entrevistas constituem uma técnica de
pesquisa bastante utilizada na área de marketing. Trata-se de um
método de pesquisa qualitativa, dada a ausência de medidas numéricas
e análises estatísticas.
O instrumento continha dez perguntas. A entrevista foi
realizada na sala de professores da escola Wilebaldo Aguar, em
Massapê-Ce.

12.3 Discussão e conclusões
Nos resultado abaixo, segue os achados encontrados na
investigação divididos em temas discutidos pelos docentes abordados
no estudo. As temáticas foram assim distribuídas:
4.1 Qualificação dos docentes investigados sobre o ensino para alunos
com necessidades educacionais especiais:
Não. Nunca tive a oportunidade de
participar de uma qualificação para
esse fim (GF1).
Apenas um professor fez curso básico de LIBRAS.
Os outros não realizaram nenhuma formação,
mas consideram de fundamental importância esse
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tipo de formação, na tentativa de melhorar o
trabalho docente e aprendizagem desses alunos
(GF2).
No primeiro quesito dos resultados, quando foi questionada
a qualificação dos docentes voltada para alunos com necessidades
educacionais especiais, foi encontrado que a maioria desses professores
nunca teve capacitação para ensinar alunos especiais. Sobre esse achado
Nunes (2011) referência que este tipo de formação [...] é mais que
instrução ou aprendizagem de conhecimentos e formação de
habilidades e de competências, pois inclui, entre outras coisas,
interesses, necessidades, intenções, motivações, caráter, capacidades,
condutas, crenças, atitudes e valores. [...] elementos chaves do seu agir
profissional, de forma a influenciar no desenvolvimento profissional.
Sousa (2012, p. 09), com vistas a essa perspectiva formativa,
destaca que:
“Os educadores, os professores e os auxiliares de
ação educativa necessitam de formação
específica
que
lhes
permita
perceber
minimamente as problemáticas que seus alunos
apresentam, que tipo de estratégia devem ser
consideradas para lhes dar resposta e que papel
devem desempenhar as novas tecnologias nestes
contextos.”
De acordo com as respostas dos professores, somente um
professor possui um curso básico de LIBRAS, para o ensino de alunos
com necessidades educacionais especiais. Os outros professores não
possuem nenhum curso. Embora não tendo nenhum curso específico,
os mesmos concordam que, nos dias atuais, se faz necessário ter uma
formação para o ensino desses alunos.
Considerações Finais:
Diante da realidade investigada, verificamos dificuldades
situadas pelos docentes e observadas no cotidiano escolar, que se
refletiram na ação docente desenvolvida, dentre as quais podemos citar:
205

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

organização escolar estabelecida, muitas vezes dando pouca
receptividade aos alunos considerados diferentes ou com deficiência;
inexistência de apoio ao trabalho com os discentes, e a não formação
dos discentes para lidar com as diferenças na sala de aula.
Em decorrência dessa nova ação pedagógica, surge a
necessidade de aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, de
cunho didático e pedagógico, sobre como trabalhar com alunos com
necessidades educacionais especiais, no cotidiano deste protagonista do
processo educacional, em sala de aula: o professor.
Há uma necessidade de formação continuada para os
professores e demais educadores que lidam, na escola, com a
diversidade do alunado, uma vez que formação sempre vai permear a
prática pedagógica. Por isso, este deve estar sempre conectado, em
contínua formação, atento às transformações que surgem e, neste
sentido, ao novo modelo de escola inclusiva, ora estabelecido na
política educacional.
Já que a escola conta com uma sala de Recursos
Multifuncionais e uma professora especializada, esse trabalho de
formação e informação para os professores deveria ser mais efetivo. O
processo de inclusão vai além de matricular alunos com necessidades
educacionais especiais. Ele deve contemplar, principalmente o ensinoaprendizagem desses alunos.
Ao término deste trabalho, afirma-se que a partir da análise
realizada o objetivo geral foi alcançado, em resposta ao problema que
motivou a pesquisa, de modo a conduzir a um novo conhecimento, com
base na literatura e na realidade estudada.
Verifica-se pela literatura estudada que se faz necessário
investir em formação continuada para os docentes, e que inclusão se faz
todos os dias. Pode-se confirmar essa referência a partir das
dificuldades apontadas pelos professores pesquisados.
A “contribuição” para a ciência da educação deste trabalho
trará a meu ver, um material sugestivo de fácil compreensão que
permite nortear professores e gestores da educação pública a tornar o
processo de ensino-aprendizagem acessível a todos, sem distinção.
A “recomendação” é fundamental que se desenvolva uma
formação continuada para os docentes e que se faz necessário o apoio
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efetivo da professora especialista, para que, assim, se concretize a
aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais.
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13 AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO FAMILIAR: SUA
INFLUÊNCIA NO APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
QUEIROZ, Maria Osmarina de Souza - UNISAL
QUEIROZ, Rosângela Maria Souza de - UNISAL32
RESUMO
Com este trabalho objetivou-se analisar até que ponto a formação
familiar pode influenciar no rendimento escolar de seus filhos. Partindo
da identificação dos tipos de famílias existentes, estabelecendo relações
da família com a aprendizagem escolar de seus filhos. Para tanto, valeuse das contribuições de vários teóricos, principalmente, Antunes
(2008), Cury (2004) e Souza (2008 – 2009). Que por meio desses
teóricos defende-se aqui a ideia de que o meio familiar é o primeiro
campo de treinamento da criança para aquisição do conhecimento, com
fundamentação. A criança mesmo antes de nascer recebe estímulos do
meio. O primeiro ano de vida é o mais rico no processo de
aprendizagem, porque tudo é novo e são adquiridas as primeiras
habilidades para desenvolver suas competências. Entretanto, os maiores
desajustes emocionais são decorrentes das más relações com os pais ou
irmãos mais velhos. Isso afeta diretamente o lado emocional e
consequentemente sua aprendizagem. Embora se deva levar em
consideração todo o universo do aprendente, tanto no que se refere ao
âmbito afetivo, cognitivo, social, quanto o pedagógico. A família
desestruturada implica na formação de seus filhos, trazendo sequelas,
às vezes irreversível. O professor também ocupa espaço relevante nesse
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processo. Sem manter um bom relacionamento com a família e sem
muito apoio acabam estacionando na prática tradicional, prejudicando
o crescimento intelectual do aluno.
Palavras Chave: Formação Familiar. Processo Aprendizagem.
Criança.
13.1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de minhas observações no campo
da educação ao longo dos anos como educadora, hora na função de
professora, hora na função de diretora educacional, o qual gerou uma
curiosidade imensa para encontrar respostas convincentes que
explicassem as dificuldades de aprendizagem de alguns alunos do
Ensino Fundamental, especificamente nas séries iniciais, que não
conseguem desenvolver seu lado cognitivo de acordo com sua faixa
etária. Muitas vezes, alguns alunos passam de ano para uma nova série
sem terem adquirido os devidos conhecimentos necessários para
desenvolver com competência as habilidades que lhes serão exigidas no
ano seguinte de estudo.
Esse episódio vem trazendo insatisfação para os educadores
que aplicam suas práticas pedagógicas convencionais e não conseguem
muito êxito no que faz. Isso possibilitou momentos de intensa reflexão
sobre o fazer pedagógico e as influências do meio que contribuem
diretamente no desenvolvimento do lado cognitivo da criança, estudos
realizados no Doutorado. Agora com ênfase na família, como sendo o
primeiro campo de treinamento de aquisição do conhecimento, o qual
gerou o tema deste Artigo: Influência da configuração familiar no
desenvolvimento acadêmico dos alunos do Distrito João Cordeiro,
Santana do Acaraú (CE), com o título: Avaliação da Formação
Familiar: sua Influência no Aprendizado na Educação Básica.
Teve como objetivo geral: Analisar até que ponto a formação
familiar pode influenciar no rendimento escolar dos filhos,
estabelecendo relações da família com a aprendizagem dos filhos. É
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nesse contexto que este trabalho trata dos assuntos relacionados com as
dificuldades de aprendizagem, fornecendo orientações teóricas, com o
objetivo específico de identificar a causa dessa deficiência, que
prejudica o processo de ensino e aprendizagem do aluno, pois, criou-se
uma hipótese de que a desestruturação familiar influi no rendimento
escolar dos filhos.
Vale ressaltar que para sua confecção valeu-se das
contribuições de vários teóricos, principalmente, Antunes (2008), Cury
(2004) e Souza (2008 – 2009).
O estudo teórico foi organizado em tópicos de modo que, o
primeiro está relacionado ao conceito de família, a compreensão do que
seja esse grupo social, vem passando por mudanças ao longo do tempo,
consequência de alterações nos padrões de comportamento, no ritmo
imposto pela vida moderna. Porém a família é lugar de
desenvolvimento do ser humano e torna-se essencial que nela ocorra o
exercício de valores.
No entanto, esses valores são levados para a escola que
atualmente vem reconhecendo a relevância da família dentro dela,
colaborando e criando vínculos que possibilitem o desenvolvimento
intelectual da criança que a frequenta, para fortalecer os laços de
responsabilidades e afetividade entre os envolvidos, para atingir os
resultados desejados.
Seguido da importância do bom relacionamento entre pais e
filho, que tem influência direta no processo de ensino e aprendizagem,
dando significado ao que aprende, no qual requer estímulo advindo da
família e da escola.
Por fim, os desafios de Pais e Professores para superar os
obstáculos encontrados em crianças com dificuldades de aprendizagem,
que são convidados a atuarem como mediadores, para formar as
crianças de maneira lúdica e criativa, despertando-as para um mundo
de descobertas e alegrias.
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13.2 CONCEITO DE FAMÍLIA
Toda família tem sua história. Uma história singular,
construída da relação que se estabelece entre pais e filhos, que trás as
marcas do viver e do pensar dos antepassados e que se perpetuará por
meio dos seus descendentes.
Nesse contexto, entende-se que família é diversidade,
aprendizado de vida, quase faculdade. É desencontro e união. Teste de
paciência, reflexão. Prova de amor, segurança de tudo, de crescimento
de aliança, de que a vida é assim: para viver e aprender.
Família é lugar de encontrar, conhecer,
amar, cuidar e educar, um centro educativo
por excelência. É na família que a vida do
filho é construída. Pai e mãe devem ser os
orientadores, revelam um coração
amoroso, mostrar disponibilidade, oferece
a própria presença em sinal de amor. Cada
membro da família precisa se sentir aceito,
conhecido, cuidado e amado (SOUZA E
LOCH, 2008, P.6).
Nesse sentido, o conceito de família, ou a compreensão do
que seja esse grupo social, vem passando por mudanças ao longo do
tempo, consequência de alterações nos padrões de comportamento, no
ritmo imposto pela vida moderna, de um novo olhar sobre o papel da
mulher na sociedade.
Pode-se observar, aqui, a visão mais ampla e inclusiva da
estrutura e formação das famílias. Além da Constituição Brasileira, o
Estatuto da Criança e do Adolescente define família como sendo um
grupo de duas ou mais pessoas unidas por laços de afetividade,
quebrando paradigmas na sociedade.
No entanto, destaca-se que o Estatuto da Criança e do
Adolescente considera como família não somente a família natural, mas
também a família substituta, a guarda tutelar, ou seja, toda organização
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em que as pessoas convivam em harmonia, protegendo, educando e
acima de tudo criando laços de afetividade.
A Tabela I mostra o resultado dos tipos de famílias encontradas.
TABELA I: EM QUE TIPO DE FAMÍLIA
VOCÊ SE ENQUADRA?
CATEGORIA

FREQUÊNCIA

PERCENTUAL

78

78%

06

6%

00

00

Outros.

16

16%

TOTAL

100

100%

Pai, mãe e
filho
Avós, mãe e
filho.
Avós, pai e
filho.

Fonte: Pesquisa de Campo, questionário.
Org.: Maria Osmarina de Souza Queiroz, 2014.
Pode-se observar que ao longo do tempo a família também
vem sofrendo modificações consideráveis, no que diz respeito sua
postura na sociedade como um todo, refletindo diretamente nos filhos
que necessitam serem amparados, cuidados e amados para que aconteça
uma formação equilibrada. Isso vem trazendo sérios problemas de
conduta dentro da escola, acarretando nas crianças que enfrentam esses
desafios dentro da família, geralmente apresentam dificuldades de
aprendizagem e de concentração.
Tradicionalmente, ao se falar em família, principalmente
uma chamada família ‘estruturada’, tinha-se a visão de um casal unido
pelo matrimônio e morando na mesma casa com os filhos. Hoje, porém,
é preciso ter um novo olhar sobre essa organização. Uma família pode
ser considerada harmônica e estruturada independentemente de sua
constituição; e pode ser desestruturada mesmo quando formada por pai,
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mãe e filhos constituídos. Isso porque a estrutura familiar não define
necessariamente a relação existente entre as pessoas que a formam.
No entanto, a família nutre-se da afeição uns com os outros,
que permite a proximidade dos envolvidos. Esse estímulo possibilita
uma convivência saudável. Será que acontece sempre assim? É claro
que não, pesquisas já apontaram que os conflitos estão presentes em
certos lares em que as pessoas se sentem rejeitadas e não amadas, sem
o hábito de dialogar. Isso traz imenso prejuízo ao desenvolvimento
intelectual da criança que convive com essas situações desagradáveis e
revoltantes.
Sem muitos conhecimentos do estrago que podem causar
essas questões, os pais não hesitam em tomar decisões precipitadas,
pensando apenas em seu bem estar, sem se preocupar com aquela
criança que assiste tudo sem opinar, mas os reflexos serão sofridos por
ela.
Exemplo disse são os casos de separações com disputa pela
guarda da criança que já criou vínculos com seus pais. Fica sem
entender tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, acaba por não
saber com quem quer ficar, se com o pai ou com a mãe.
No entanto, a visão do que seja família muda conforme as
relações humanas. Os conceitos são adaptados às novas formas de
convivência, para dar aos indivíduos amparo jurídico e garantir os
direitos de cada um. Seja qual for o conceito ou formação, o importante
é garantir que esta é à base de uma sociedade que não se dissolva e que
seus valores não se percam.
Para que todas essas transformações sejam aceitas, ao longo
do tempo, pela sociedade, e pelos interessados, demandam lutas, e
sofrimentos para adequar as novas situações, que exigem novas
posturas, pondo diretrizes que não venham a prejudicar a formação do
homem.
Diante dessa realidade pode-se perceber que nesses impasses
de transformação do núcleo familiar, as crianças que delas geradas
também são afetadas diretamente e necessitam ser protegidas sob o
manto constitucional que assegura a promoção do bem de todos sem
preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de
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discriminação, conforme estabelecida no artigo 3º, IV, da Constituição
Federal de 1988.
Outra forma mais recente de família é formada por pessoas
sozinhas (solteiros, separados, viúvos, etc.) que vivem com sua prole,
sem a presença de um parceiro afetivo. É o exemplo da mãe solteira que
vive com seu filho, ou até mesmo de um pai viúvo que se mantém com
seu filho, sendo tais situações as legítimas famílias monoparentais.
Podem-se citar alguns fatores como determinantes a se
constituir a família monoparental, como a separação ou divórcio, a
maternidade ou paternidade sem casamento ou união estável, a adoção
por pessoa solteira, a fertilização por acompanhamento médico, morte
de um dos cônjuges, dentre outras.
Por tal forma, as entidades familiares monoparentais
possuem os mesmos sinais característicos de uma família, posto que
seus componentes cumpram os seus papéis no grupo familiar, tal como
ocorre em agrupamento formado por casamento ou união estável.
Justamente nesse sentido é que se pode afirmar que família não é apenas
o conjunto de pessoas onde existe uma dualidade de cônjuges ou de pais
configurados, lado outro, também lhe aproveita qualquer expressão
grupal articulada por uma relação de descendência.
A família monoparental apresenta estrutura interna mais
fragilizada, tendo em vista que os encargos mais pesados são impostos
ao ascendente que cuidará, sozinho, do seu descendente. Observa-se
que a monoparentalidade decorre, via de regra, da dissolução de uma
relação afetiva ou da formação de um núcleo familiar sem a presença
constante de um dos genitores, como na hipótese da mãe solteira.
Assim, há uma tendência natural à diminuição da renda
econômica, ao mesmo tempo em que há maior desgaste físico e
psicológico por parte do ascendente, já que este não tem com quem
dividir as obrigações assistenciais ao descendente, o que leva ao
reconhecimento de certa fragilidade no seio destas famílias.
Essa conduta acaba de uma forma ou outra, influenciando na
formação da criança que nada entende, mas sente a falta de um amparo
mais sólido. Isso acaba chegando à escola para ser trabalhado e traz
grandes reflexos negativos para a aprendizagem da criança, que se sente
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desprotegida, ao se deparar com a realidade de outras crianças que têm
estrutura familiar diferente dela.
;13.2.1 A IMPORTÂNCIA DO BOM RELACIONAMENTO
ENTRE PAIS E FILHOS
Segundo Cury (2004, p. 12) “pais e filhos vivem ilhados,
raramente choram juntos e comentam sobre seus sonhos, mágoas,
alegrias, frustrações”.
Neste sentido, a cada dia que passa, os pais ficam mais
ausentes da vida dos filhos, seja por motivo de trabalho, seja por outros
motivos. Os filhos por serem carentes de um aconchego, sentem-se
desprotegidos, acarretando assim sua baixa autoestima, prejudicando
seu desenvolvimento intelectual, como mostra a Tabela II.
TABELA II: COMO VOCÊ SE CONSIDERA DENTRO
DE SUA FAMÍLIA?
CATEGORIA

FREQUÊNCIA

PERCENTUAL

Às vezes sim, às vezes
não

14

14%

Amados

26

26%

Rejeitados nas horas das
brigas

04

4%

Bem

33

33%

Respeitados e importantes

23

23%

TOTAL

100

100%

Fonte: Pesquisa de Campo, questionário.
Org.: Maria Osmarina de Souza Queiroz, 2014.
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Nessa visão de mundo entende-se que os filhos necessitam
de pais que convivam com eles dialogando, dando suporte para uma boa
maturação e que alcance seu íntimo, que sejam capazes de mostrar o
seu ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu
tempo.
Essa transparência deve ser vivida e exemplificada nas
atitudes dos pais frente às reações dos seus filhos. “Se reveladas com
intolerância, agressividade, parcialidade e dissimulação, com o tempo,
cria-se um abismo emocional entre pais e filhos, pouco afeto, mais
muitos atritos e críticas.” (CURY, 2004, p. 23).
Os pais que preparam seus filhos para encarar um
fracasso
estão
contribuindo
para
o
desenvolvimento da motivação, ousadia,
paciência,
determinação,
capacidade
de
superação, habilidade para criar e aproveitar
oportunidades, pois na vida nos deparamos que
essas situações de perdas, e preciso saber superálos, acreditando que tudo pode mudar, depende de
cada um. (CURY, 2004, p. 24).
Nesse sentido, o hábito de enfrentar desafios na vida exige
preparação contínua, o qual os pais têm seu papel fundamental para
gerir atitudes comportamentais em busca de superação.
2.2 INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO ENSINO E
APRENDIZAGEM
A família é a primeira instituição que a criança participa e
uma vez instituída jamais poderá desistir de ser pertencente dela.
Ventura (2007, apud Santos, 2012), afirma:
A família tem como propósito fornecer um
contexto que permita a sobrevivência e o
desenvolvimento de seus membros, procurando
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atender às necessidades de todos. É, pois, uma
função complexa devido às interações múltiplas
entre todos os membros, as quais implicam,
necessariamente, alto grau de envolvimento em
suas várias formas. (SANTOS, 2012, P. 121)
Vale salientar que o amor é a porta de entrada para que
aconteçam as grandes transformações nas pessoas, que muitas vezes são
sedentas de carinho e de afetividade, proporcionando o encontro
consigo mesmo e com o outro de maneira dinâmica, onde estimule
pensamentos e vontade de fazer acontecer algo em sua vida a partir de
uma vivência satisfatória.
A família atende primordialmente às seguintes necessidades
básicas para uma boa estrutura; relativas à sobrevivência que implica
na segurança física, no alimento e na moradia: e ao desenvolvimento
cognitivo e emocional de seus membros por meio da transmissão de um
senso de valor, de ser aceito “como é”, de ser cuidado e de um senso de
ligação afetiva permanente.
É evidente que, sendo o desenvolvimento um processo
global, qualquer dificuldade está relacionada tanto a características
próprias da criança, quanto a atitudes das famílias e da escola afetando
sempre a criança enquanto pessoa. Portanto, é importante assumir a
postura de que a produção da criança é o resultado da inter-relação de
toda essa rede que constitui o contexto de sua vida.
Quanto à família, é fundamental salientar o quanto se
compreende os esforços que despende no sentido de conseguir o melhor
da criança e a não intencionalidade de atitudes que acabam tendo como
resultado exatamente o contrário do que ela pretende.
Nenhuma configuração familiar é melhor do que outra, no
sentido que a família é o que tem sido possível ser em função de seu
contexto, de sua herança, da fase de vida em que está e da capacidade
de mudança que tem.
No seu processo de desenvolvimento durante o ciclo vital, a
família da mesma forma que a criança, necessita do reconhecimento e
da validação do seu modo de ser, tanto da família extensa, quanto dos
outros sistemas sociais com os quais se relaciona.
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Se um dos pais é periférico por questões de trabalho, de
desinteresse, acomodação ou dificuldade, as decisões recaem no outro,
que em geral reclama de sobrecarga, peso e super responsabilidade,
gerando falta de satisfação que recair a responsabilidades na mãe, nos
tios ou nos avós.
Essa observância tem seu cunho de equilíbrio na formação
da criança que mesmo sem entender essa dinâmica, necessita dessa
noção de hierarquia, sendo um dos norteadores do respeito ao outro e
de ajuda mútua.
No entanto, é de suma importância a disponibilidade dos pais
para interagir com seus filhos de modo equilibrado na busca da
superação de problemas advindos de falhas vividas nas diferentes
etapas da existência humana.
No entanto, a comunicação entre os membros da família é de
suma importância seja verbal ou por gestos, para corrigir ou para tomar
decisões, pois essa conduta gera uma autoconfiança no seio familiar que
pode gerar um equilíbrio emocional e que venha facilitar o
desenvolvimento cognitivo da criança.
A expressão de afeto entre os membros da família dá uma
dimensão humana, ajuda a modelar a personalidade das crianças pela
aceitação dos próprios sentimentos negativos e a convicção de que não
deixarão de ser amados pelo sentimento de raiva ou de ciúme ou
qualquer outro de que ninguém pode se orgulhar.
É importante perceber se há na família possibilidade de
resgatar os erros, as faltas cometidas, para construir um espaço de
segurança, onde todos possam acreditar e confiar uns nos outros,
sentindo-se amados e compreendidos nas suas limitações, fortalecendo
os laços familiares como sendo à base da formação do indivíduo, pois
se mal vivido às vezes deixa sequelas irreversíveis.
Vivemos numa cultura centralizada na família. Para Miller
(1969), “a unidade familiar representa para a criança o campo de
treinamento e prova de sua futura conduta para com os outros”. Suas
experiências na família representam para a criança, consciente e
inconsciente a estrutura de referente modelo, a planta de sua vida na
sociedade como um todo.
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A criança além de necessitar de trabalhos em conjunto, da
participação e de cooperação, ela precisa ter êxito no que faz. Deve-se
realçar cada vez mais, um sentimento de identificação crescente com a
família e a sociedade que são responsáveis por esse desenvolvimento.
13.2.3 DESAFIOS DE PAIS E PROFESSORES PARA SUPERAR
OS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EM CRIANÇAS COM
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Estudos realizados na obra de Antunes (2008) convidam pais
e professores para atuarem como mediadores, para formar nossas
crianças de maneira lúdica e criativa.
E esse processo não exige grandes recursos, mas sim, busca
no ato de amar a grande revelação da fonte inspiradora de toda tarefa.
O desafio de trabalhar todo o potencial da criança para conquistar novos
saberes inclui uma atuação lúdica na tentativa de estimular na criança
mudanças nas estruturas neuronais.
Nesse sentido que Antunes (2008, p.25) se reporta dizendo:
“O lar e a escola podem ser espaços estimuladores de novas formas de
pensar e criar, mas os problemas de comportamento estão aumentando
firmemente no lar, na escola e na comunidade”.
Um fato atual é a falta de tempo dos pais conversarem com
seus filhos, pois devido à vida agitada, em busca da sobrevivência,
acabam não cumprindo com suas obrigações de pais, que cansados não
sustentam o relacionamento com os filhos de maneira agradável, com
diálogo aberto.
Segundo Antunes (2008, p. 27) “o cérebro humano é
susceptível em responder a estímulos desde antes do nascimento e até
mesmo em idades muito avançadas”, por isso, o papel da família nos
primeiros ensinamentos tem sua principal influência no desabrochar das
competências de aprender.
No entanto, o que se refere o meio em que convive, a criança
recebe informações do seu entorno que também irão contribuir para sua
formação como um ser social capaz de construir sua própria história a
partir de sua realidade em que está inserida, pensando, julgando e
agindo.
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Ainda Antunes (2008, p.28-29) afirma que:
“[... estimular inteligências com procedimentos,
atividades, jogos e estratégias é possível, não é
complicado, não envolve custo ou despesas
materiais significativas e pode ser desenvolvido
para qualquer faixa e nível de escolaridade, no lar
e em sala de aula, através de qualquer disciplina
do currículo sem necessariamente sua associação
a
saberes
escolares
convencionalmente
trabalhados.”] (ANTUNES, 2008, p. 28-29)
No entanto, o comportamento familiar pode influenciar
positivamente ou negativamente na aprendizagem dos filhos, já que são
adquiridos os primeiros saberes no ambiente familiar, em que a criança
recebe informações de mundo, mesmo antes de seu nascimento.
No entanto, Antunes (2008, p. 34) adverte: “Quanto mais
‘inteligente’ e diversificador for o ambiente e quanto mais incisivas as
intervenções de mediadores, mais capazes se tornarão as pessoas e
menos importante será sua herança genética”.
Nesse sentido, a criança precisa ser estimulada para
desenvolver-se por completo numa dimensão social, ambiental e
pessoal, onde possibilite uma vida sadia numa visão de
responsabilidade na construção do mundo.
Sendo que, é na família que ela adquire as primeiras noções
desse mundo, é lá que sofre também os primeiros traumas na vida, se
não for bem conduzida, acarreta sérios problemas para a aprendizagem.
13.3 CONCLUSÃO
Neste trabalho procurou-se dar uma visão mais ampla sobre
avaliação da formação familiar e sua influência no aprendizado na
educação básica. Mostrou-se que é no meio da família que acontece o
primeiro treinamento para aquisição dos conhecimentos, embora seja
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na escola que esses conhecimentos tomarão dimensões maiores de
forma sistematizada.
Evidenciou-se que o ponto de abrangência maior é a família
que inconscientemente contribui para o não aprender de seus filhos,
com comportamentos que não venham a estimular o aprendente a se
desenvolver. A criança precisa sentir-se amada, respeitada no lar e na
escola.
Percebe-se que se os pais souberem do poder e da força dos
seus contatos com seu filho, se forem orientados sobre a importância da
estimulação precoce e das relações saudáveis em família, os problemas
de aprendizagem poderão ser minimizados.
Considera-se fundamental para o desenvolvimento posterior
da criança e para a sua aprendizagem escolar os sentimentos que os pais
nutrem por ela durante os anos anteriores à escola.
É, sobretudo, à família, às suas características culturais ou
situação econômica, que predominantemente se atribuirá a
responsabilidade pela presença ou ausência das pré condições de
aprendizagem na criança.
Nesta linha de pensamento espera-se ter contribuído para
algumas reflexões dos educadores sobre a influência que a família
exerce na aprendizagem, na sua dimensão formativa e na sua inserção
social, propondo algumas sugestões para o setor educacional lidar com
tais conflitos dentro das escolas públicas. São elas: Envolvimento das
famílias na educação formal. Modelo de educar diferenciado.
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RESUMO
Neste trabalho pesquisou-se o emprego dos jogos educativos dentro da
sala de aula como ação inovadora de grande relevância para a educação.
Infelizmente essa prática de alcançar uma aprendizagem prazerosa
ainda deixa muito a desejar. Um dos objetivos desta tese é propagar e
revelar a importância de garantir na formação docente a dimensão dos
jogos educativos para atuar nas escolas municipais da cidade de Santana
do Acaraú, Ceará. Percebendo que a ludicidade pode oferecer uma
significativa contribuição ao sistema educacional, amenizando as
dificuldades na aprendizagem da leitura. Processou-se através da
aplicação de questionários, realização de entrevistas e observações
durante as aulas, pode-se observar que os professores já trabalham
inserindo o lúdico, mas ainda faltam-lhes maiores aprofundamento para
sua aplicação. Visto que muitas vezes a brincadeira passa a ser
encarada de forma errada pelos pais e alunos que estão atrelados ao
sistema tradicional. Valeu-se de autores e teóricos que deu suporte nas
discussões para a problematização do tema: Jogos educativos no
processo de ensino e aprendizagem da leitura como, PIAGET (1994),
PASSARELLI (2004), CURY (2004), FERREIRO (1999), dentre
outros. Defendeu-se que o lúdico é essencial nos primeiros anos de
Doutora em Ciências da Educação - Universidade San Lorenzo, Mestre em Ciências da
Educação - Universidade San Lorenzo, Professora de IES, eMail
rosangela.m.queiroz@hotmail.com
Doutora em Ciências da Educação - Universidade San Lorenzo, Mestre em Ciências da
Educação - Universidade San Lorenzo, Professora de IES, eMail
osmarinaqueiroz2009@hotmail.com
33

227

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

escolaridade, como motivação para aprender, basta introduzir os
conteúdos de maneira prazerosa e eficiente. Nessa visão o processo
ensino aprendizagem é preciso despertar no aluno o prazer de ler, não
apenas decodificar símbolos e sons, mas, sobretudo, realizar um
processo que leve o indivíduo a tornar-se cidadão no verdadeiro sentido
da palavra, capaz de interagir com o meio, para melhoria da vida.
Palavras chaves: Lúdico. Aprendizagem. Jogos educativos.
INTRODUÇÃO
Esse trabalho resgata algumas pesquisas já realizadas que
comprovam a eficiência de ações pedagógicas por meio de jogos e
brincadeiras no desenvolvimento físico e psicológico, além de servir
como recurso motivacional ao aprendente, que necessita desse estímulo
para se desenvolver. Tem por objetivo propagar e revelar a importância
de garantir na formação docente a dimensão lúdica, mostrando de forma
qualitativamente os sinais de alerta precoce para os problemas de
aprendizagem, especificamente no Ensino de Educação Infantil e nas
séries iniciais no Ensino Fundamental, como suporte pedagógico na
solução das dificuldades de leitura dentro das salas de aula, usando
como ferramenta nesse processo a ludicidade que encanta e descobre
talentos.
O norteamento dessa pesquisa consistiu em investigar por
meio do agente da educação, professor e alunos, identificar quais as
causas das necessidades de aprendizagem e o papel do professor na
inserção do lúdico na sala de aula, que impedem uma verdadeira
aprendizagem da leitura e de escrita dos alunos do Ensino de Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
Nessa perspectiva, justificou-se a inquietação frente ao
problema geral das dificuldades na leitura e na escrita nas séries iniciais
do Ensino Fundamental, que implica na aprendizagem do aluno durante
sua vida estudantil, levantou-se os problemas específicos: baixo
desempenho do aluno, falta de interesse para estudar e infrequência na
escola, para que possa-se contribuir para uma mudança significativa.
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A importância deste trabalho consistiu em adotar uma
proposta intervencionista didático pedagógica, por meio da análise das
entrevistas com o propósito de medir os níveis de leitura, usando como
ferramenta o lúdico, para melhorar o rendimento educacional. Vale
ressaltar que alguns dos professores do município não estão preparados
para lhe dar com esse problema, visto que o Município não oferece
capacitação para todos os professores para solucionar tais problemas
que vem se alargando nos últimos anos. Constatado nos exames de
avaliação internos e externos com rendimentos ainda muito baixos. É
importante fazer com que os professores tenham informações e
mecanismos para que aperfeiçoe as estratégias que permitam estudar de
forma sistemática, organizada, as dificuldades detectadas no corpo
discente.
O estudo deste tem como objetivo levantar informações por
meio de observações e entrevistas, tentando coletar dados que possam
comprovar por que o ensino de leitura não está sendo muito eficiente e
eficaz na vida dos discentes, supõe-se que tenha como causa a má
aplicação do lúdico e a resistência dos professores em está em constante
formação. Por meio dessa perspectiva propomos desenvolver uma
consciência reflexiva; expor um panorama do Ensino Fundamental na
séries iniciais no Município de Santana do Acaraú.
Tratou-se das atividades lúdicas de leitura como um processo
interativo. Ao utilizar linguagens para interagir, veiculamos mensagens
que só atingem sua finalidade nesse processo quando possibilitam a
leitura. O lúdico, portanto, é a ponte que nos permite o acesso ao
universo do texto e a inúmeros outros universos neles contidos ou
referidos. Os leitores se tornam sujeitos ativos e não meros receptores
de textos acabados. Além disso, afirma que a habilidade de leitura não
consiste somente em passar os olhos no texto e apresentar uma boa
oralidade, mas implica em atribuir sentidos ao texto, reativando o
conhecimento prévio.
A proposta deste, para o Ensino de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, foi concebida para proporcionar reflexões e
debates sobre a importância do lúdico na formação dos estudantes,
como referências aos educadores, na busca de práticas que estimulem e
incentivem o desejo pelo conhecimento, promovendo orientações para
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atividades que possibilitem aos alunos a realização de leituras críticas
dos espaços, das culturas e das histórias do seu cotidiano. Alicerçada
pelo prazer em aprender.
Os objetivos específicos apontam para auxiliar o professor a
despertar um espírito novo para a execução de seu trabalho,
oportunizando o conhecimento da importância da inserção do lúdico na
sala de aula, buscando novas maneiras de educar, compartilhando seu
esforço diário de fazer com que os alunos dominem os conhecimentos
de que necessitam.
LÓCUS DA PESQUISA
A pesquisa ocorreu em instituições públicas, na zona rural e
na da zona urbana, do município de Santana do Acaraú/Ceará/Brasil.
Foi percebido no momento da aplicação dos questionários um fato de
suma importância, quando os pais sabem ler, geralmente o filho
também começa a ler bem cedo, consequentemente tendo um bom
desempenho na escola. Os pais demonstraram que tinham domínio,
embora pouco, da leitura e da escrita.
Também foi observada a metodologia do professor em sala
de aula, para verificar até que ponto está sendo trabalhado o lúdico
como recurso para uma boa aquisição do conhecimento. Para essa
atividade foi realizada observação durante as aulas, nos recreios e na
sala de professores, para uma análise mais ampla da verdadeira situação
da atuação do professor como sendo agente transformador.
Durante a revisão dos questionários se fez necessário,
também observar toda comunidade escolar para conhecer a sua
realidade, de acordo com suas vivências para analisar até que ponto seus
saberes estão sendo valorizados dentro da sala de aula.
Com o material coletado pôde-se fazer uma análise mais
aprofundada das duas realidades de ensino da zona rural e da zona
urbana do município de Santana do Acaraú.
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ANÁLISE DOS DADOS
Para a fundamentação prática do referido trabalho foi
utilizada uma coleta de dados por meio de levantamentos com pesquisa
de campo, junto aos professores, diretores, coordenadores,
superintendente, pais e alunos da rede pública do Município de Santana
do Acaraú (CE).
A relação professor/alunos, vivida hoje em grande parte da
realidade escolar brasileira sob a forma de uma relação burocrática
através de contato categórico, o problema que se enfrenta, na
capacitação de docentes, é a liberação da espontaneidade e, portanto, da
capacidade criadora para um encontro vigoroso do educando com o
conhecimento, mediado por ações significativas do professor.
Isso implica um exercício de alteridade, em que o
profissional coloca-se no lugar do outro. Para este exercício, o jogo de
papéis, os jogos de simulação ou de representação, os jogos dramáticos
constituem recursos excelentes, se não únicos. Não há grandes
divergências entre os educadores em relação à importância destinados
a infância ao ato de brincar. Paradoxalmente já não há tanto consenso
quando se pensa em adultos brincando. Soma-se a esta dificuldade um
adulto professor. Constata-se certa dificuldade em acadêmicos adultos
jovens e velhos; com ou sem experiência no magistério. Verificamos
ainda, também com os alunos da pós-graduação em Psicopedagogia e
Educação Física Escolar; e em outras frentes de formação continuada
de professores.
Nesse sentido, sugere-se que a sala de aula não possa mais
ser marcada apenas pela relação autoritária advinda da escola
tradicional, mas sim que a atividade docente compreenda o ensinar e o
aprender como processo interdependente e que aconteça num ambiente
de ludicidade. Compreender a ação docente e modificá-la, se preciso,
implica rever a partir do resgate da infância do professor, as
contribuições e as repercussões levadas para a sala de aula.
A criança que fomos uma vez resgatada e entendida poderá
ser um elemento chave para entender e compreender o professor que
somos. A Educação Escolar do professor, como a Educação Familiar,
Religiosa, Política, etc., é fenômeno resultante de um processo de
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socialização civilizatória. Esse processo representa a história,
escrevendo na prática do viver a existência humana. O humano
configura-se e reconfigura-se ao longo do tempo na construção do estar
na Inter convivência com outros humanos. Fazemo-nos humanos
quando desfrutamos da existência e presença histórica de outro
humano.
Educar, processo dinâmico e polimorfo, assume diferentes
configurações conforme a época e os grupos humanos envolvidos, os
quais não são e não serão iguais em tempo nenhum. Da mesma forma,
o que é agora, assume logo a seguir um novo sentido. A analogia que
encontro para ilustrar essa ideia é aquela sobre a visão que temos ao
girar um caleidoscópio: a cada movimento surge uma nova
configuração. Podemos dizer que na Educação sua forma e estilo
assumem um perfil mutante determinado pelos atores envolvidos na
encenação de educar. Pais, professores, alunos, funcionários,
especialistas e direção compõem o elenco da história humana da
Educação Escolar.
Na atuação como docente o resgate da dimensão lúdica nas
disciplinas Psicomotricidade e Recreação faz-se sempre presente. Cada
uma delas com suas especificidades e exigências próprias de sua
intervenção, no entanto, ambas se lançam a compreensão e
entendimento do desenvolvimento e aprendizagem da criança. Essa
temática é explorada por um viés que ‘convida’ ao aluno a adentrar na
dimensão lúdica. O brincar fica muito próximo como possibilidade real.
Tanto nas graduações como nos cursos de formação continuada com
professores, encontramos adultos desconcertados com o
reconhecimento espaço-temporal de algo: ‘novo’, ‘infantil’,
‘assustador’, ‘não inteligente’, etc. Estes não percebem, em um
primeiro momento, como um espaço de conquista, de prazer, de lazer,
de reconhecimento. É na maioria das vezes e para a maioria dos
professores em formação muito estranho. Toda essa vivência
constatada teve desdobramentos que contribuíram de modo
significativo para a vida pessoal e a práxis profissional destes
professores.
A tabela 01 mostra de uma nova forma esses resultados que
implicam na participação dos pais nas reuniões da escola.
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TABELA I – O QUE VOCÊ ACHA DA METODOLOGIA
DO PROFESSOR QUANDO ENSINA BRINCANDO?
CATEGORIA
FREQUÊNCIA
TOTAL
Enrolando Aula

22

11 %

Perca de Tempo

22

11 %

Boa

112

56 %

Péssima

-

-

Sem Respostas

44

22 %

Total

200

100 %

Tabela I: o que você acha da metodologia do professor
quando ensina brincando?
Fonte: Pesquisa de Campo.
O
R â l M i d S
Q i
2014
A Tabela I faz uma abordagem sobre a opinião que os pais
tinham sobre a metodologia adotada pelos professores quando ensinam
brincando e chegamos às seguintes conclusões: 11 % dos entrevistados
afirmaram que tais métodos são apenas formas de “enrolar aula”, ou
seja, não há seriedade nesta ação metodológica. 11 % também
afirmaram que esta metodologia de ensino é pura perca de tempo e não
apresenta nenhum tipo de melhora na qualidade do ensino e
aprendizagem. 56 % dos pais entrevistados manifestaram a opinião de
que é uma boa iniciativa a aplicação desta metodologia. 22 % dos
entrevistados se recusaram a dar opinião sobre o assunto.
É possível afirmar que na formação de professores, sua
história escolar não estará dissociada das demais dimensões históricas.
Seu brincar revelará todos esses aspectos. Brincar, como possibilidade
de refletir sobre como o afeto, sentimento e sensações interagem com a
aprendizagem dos professores e a partir de um conjunto de situações
(lúdicas) que permitam a eles experimentarem e expressarem um
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conjunto de características de sua personalidade, de seu estilo pessoal,
profissional, de sua dimensão histórica.
Deste modo acreditamos possibilitar que a dimensão humana
do professor manifeste-se. Os professores aos poucos compreendem
uma dimensão tão essencial e especial que se não adormecida, nasce
com o brincar. Vai se apropriando da dimensão lúdica desse mundo
adulto-educador, com possibilidades de profundas transformações nas
intervenções com seus alunos. É um projeto de construção de si mesmo
enquanto professores com um potencial lúdico ativado.
Nóvoa (1995) revela que nessas últimas décadas os
professores têm passado momentos difíceis, ameaçados em uma não
humanização do professor. Este mesmo autor relembra os estudos de
Ball e Goodson e Woods (1995) explicitando a trajetórias de olhares em
relação aos professores de ignorados, sem existência própria nos anos
60; acusados das desigualdades sociais nos anos 70; e de controle dos
professores nos anos 80.
Nessa análise evolutiva apresenta mais recentemente uma
nova possibilidade de um olhar docente sobre sua vida e a pessoa do
professor. Nesse mesmo caminho de reconhecer a passagem do
professor como profissional ao professor como pessoa, (Goodson,
1995, p.67), enfático na valoração do estudo da história de vida dos
professores, afirma a necessidade de se “assegurar que a voz do
professor seja ouvida, ouvida em voz alta e ouvida articularmente”.
Considero importante à narrativa dos professores quanto suas
experiências (lúdicas) de vida, e de oportunizar a vivência destas
atividades.
Uma vez conquistado essa oportunidade sem culpa de
brincar, de expressar-se livre e alegremente com o outro, com os
objetos, com o espaço, o professor em formação também conquista um
novo modo de relacionar-se e trabalhar didaticamente com os alunos.
Há um entendimento no processo ensino aprendizagem e viver essa
possibilidade.
Por último é importante ressaltar que a dimensão lúdica
patrocinada na formação de professores não compreende nenhum tipo
de panaceia que responda as diferentes demandas e dificuldades do
processo ensino aprendizagem. O que se evidencia é que não há nada
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que justifique se distanciar do que dar prazer. Aproximar-se da
dimensão humana com um recurso da ludicidade, é oportunizar saberes,
cheiros, movimento, calor, vida.
Defendemos que pais e filhos, professores e alunos estejam
sempre em sintonia, que para cada decisão haja negociação. Impor
decisões inibe desde cedo à criança a não participar, a não indagar, e
isso trava a criança a pensar a opinar e consequentemente fazer suas
escolhas.
Os alunos em sua grande maioria expressaram se identificar
com seus professores, o que é bastante positivo. A opção brincadeira
aparece em apenas uma resposta, isso pode nos levar a duas conclusões:
não há brincadeiras ou as crianças não gosta das brincadeiras propostas
sugeridas pelas professoras, o que não é natural, pois crianças gostam
muito de está em contato com outras crianças, de pintar, falar, correr,
enfim o mundo da criança não pode está desligado da brincadeira.
TABELA II - VOCÊ GOSTA DE LER?
CATEGORIA
FREQUENCIA PERCENTUAL
Sim

224

77,8%

Não

64

22,2%

Total

288

100%

Tabela II: Você gosta de ler?
Fonte: Pesquisa de Campo.
Org.: Rosângela Maria de Souza Queiroz, 2014.
A tabela II é resultado da consulta de 288 (duzentos e oitenta
e oito) alunos e questiona sobre o interesse e gosto pela leitura dentro
da escola pesquisada e percebeu-se que: 77,8% dos alunos entrevistados
apresentaram respostas positivas onde afirmaram gostar da prática de
leitura dentro da escola pesquisada; 22,2% dos alunos entrevistados
apresentaram respostas negativas, onde afirmaram não gostar da prática
de leitura dentro da escola pesquisada.
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Diante desse surpreendente quadro de crianças que gostam
de ler frente às que não gosta podemos concluir que ainda não trocaram
os livros pela tecnologia. As crianças irão ratificar a vontade que tem
pela leitura nas questões seguintes, demonstrando que em suas
respostas expressam uma verdade que deve ser levada em consideração
e não pode ser frustrada e sim explorada ao máximo.
Demonstra também que os professores estão conseguindo
despertar o gosto pela leitura em seus alunos. Mesmo com esses dados
positivos por que então ainda temos poucos leitores? Para Villardi
(1999) no momento da leitura o educador mediador precisa deixar seus
alunos livres na escolha das leituras e ao mesmo tempo ter o cuidado de
não perturbá-los com indagações, para não interromper o interesse que
estar sendo cultivado. Discutimos nesse trabalho que a falta de
biblioteca ainda é uma realidade em muitas escolas no município de
Santana do Acaraú, afastando a possibilidade de se formar novos
leitores.
TABELA III - O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER NA
ESCOLA?
CATEGORIA
FREQUENCIA PERCENTUAL
Ler

224

77,8%

Brincar

32

11,1%

Conto

-

-

Tabuada

16

5,5%

Jogos

16

5,5%

Outros

-

-

Total

288

100%

Tabela III: O que você mais gosta de fazer na escola?
Fonte: Pesquisa de Campo.
Org.: Rosângela Maria de Souza Queiroz, 2014.
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A Tabela III é resultado da consulta com os alunos e
questiona a atividade mais preferida pelos alunos entrevistados dentro
da escola pesquisada e percebeu-se que: 77,8% afirmaram ter imenso
gosto pela leitura e a utilizam como principal atividade pedagógica.
11,1% dos entrevistados afirmaram o interesse por brincadeiras durante
as atividades de ensino e aprendizagem. Nenhum dos entrevistados
manifestou interesse por conto. 5,5% dos entrevistados manifestaram
interesse na adoção da tabuada dentro da escola. 5,5% dos entrevistados
se interessaram bastante pela realização de atividades associadas a
jogos dentro do estabelecimento de ensino.
Muitos não informaram outras opções de atividade
pedagógica, em vez da leitura. Nesta situação percebe-se a necessidade
de estimular o gosto pelas atividades lúdicas inseridas no processo de
ensino e aprendizagem utilizada pela escola. Mais que brincar, jogar,
estudar a tabuada e escutar a professora ler contos, os alunos gostam
mesmo é de ler.
As respostas vêm contrariar o que muitos educadores
pensam a respeito de seus alunos. Muitos professores levam a vida em
lamentações sobre o não interesse de seus alunos o que não é positivo.
O Professor tem sempre que inovar, buscando novas metodologias,
soluções para despertar o gosto pela leitura.
Vários autores dentre eles FREIRE, CURY e PASSARELI,
defende que a melhor forma de incentivar a ler é dando exemplo de
leitor. Não podemos deixar de refletir e questionar sobre a qualidade e
quantidade de leituras feitas por esses alunos que se dizem gostar de ler.
Percebemos que a maioria dos alunos faz uma distinção do ler na escola
com o ler fora da escola. Ler na escola soa como obrigação.
Foi observado nas escolas pesquisadas que os alunos além de
ter contato com o livro paradidático na sala de aula ele também o leva
para casa, dando continuidade ao trabalho do professor. Pais confirmam
em reuniões que seus filhos estão deixando a televisão de lado para ler.
Com o livro em casa os resultados vêm melhorando nas séries
pesquisadas.
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TABELA IV – O QUE VOCÊ GOSTARIA DE APRENDER
NA ESCOLA?
CATEGORIA FREQUENCI PERCENTUA
A
L
Respeitar

160

55,5%

Ler e Escrever

112

39,0%

Estudar Brincando

-

-

Matemática

16

5,5%

Outros

-

-

Total

288

100%

Tabela IV: O que você gostaria de aprender na escola?
Fonte: Pesquisa de Campo.
Org.: Rosângela Maria de Souza Queiroz, 2014.
A Tabela IV é resultado da consulta com os alunos e
questiona o que os alunos pesquisados mais gostariam de aprender
dentro da escola pesquisada e percebeu-se que: 55,5% dos entrevistados
optaram por escolher o tema Respeitar, mas como não estava
especificado se seria respeitar o próximo ou queriam mais respeito para
com eles, podemos apenas concluir que a palavra respeito sozinha
chamou muito a atenção e que certamente eles a desejam em todas as
formas.
O conceito de respeito é bastante complexo, no entanto,
enfocamos da maneira mais simples, relacionado às relações diárias
entre as pessoas. O respeito que às vezes não é encontrado nas ruas, nos
próprios lares e até mesmo dentro da escola. 39,0% dos entrevistados
manifestaram interesse e gosto pela leitura pela escrita, caracterizando
de certa forma um fato marcante para o aprimoramento da principal
ação do professor que é a de estimular o gosto pela leitura e pela escrita.
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Nenhum dos alunos chegou a marcar a opção que envolve
atividades lúdicas como estudar brincando. 5,5% optaram pelo interesse
em aprender matemática dentro do estabelecimento de ensino.
O professor deve deixar claro e perceptível que ler e escrever
é um ato prazeroso e que esses dois em conjunto é que trará a
aprendizagem e consequentemente os resultados transformados em
boas notas. Para que o aluno se convença da importância de ler e
escrever é necessário envolver a família, para que não troquem boas
notas por presentes, viagens ou dinheiro, deixando assim as ameaças de
lado.
Significativo também foi o número de alunos que afirmaram
estudar diariamente, o que é bastante positivo visto que há muitos
desafios, como falta de livros e analfabetismo dos pais.
TABELA V - QUE TIPO DE AULA VOCÊ MAIS GOSTA?
CATEGORIA
FREQUENCIA PERCENTUAL
Somente Leitura

64

22,2%

Somente Escrita

-

-

Cálculo

32

11,1%

Jogos e Brincadeiras

48

16,7%

Trabalho em Grupo

144

50,0%

Total

288

100%

Tabela V: Que tipo de aula você mais gosta?
Fonte: Pesquisa de Campo.
Org.: Rosângela Maria de Souza Queiroz, 2014.
A Tabela V faz uma abordagem sobre o tipo de aula mais
preferido pelos alunos e concluiu-se que: 22,2% dos entrevistados
declararam gostar somente de leitura. Ninguém afirmou qualquer
interesse por escrita. 11,1% dos entrevistados manifestaram interesse
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por cálculo. 16,7% dos entrevistados afirmaram gostam de atividades
associadas a jogos e brincadeiras como parte do currículo escolar.
50,0% dos entrevistados afirmaram que o trabalho em grupo é uma
atividade que apresenta um bom rendimento no processo de ensino e
aprendizagem.
A maioria dos alunos entrevistado assinalou trabalho em
grupo subtende-se que há uma socialização entre a turma, que é um
ponto positivo em que os vínculos afetivos se fortalecem no ambiente
escolar, contribuindo assim no processo ensino aprendizagem. Percebese que há uma diferença muito grande nas respostas dos que disseram
gostar de ler e nenhum gosta de escrever. A leitura ainda não é encarada
como uma atividade escolar, onde muitos pensam que essa atividade é
apenas um lazer e que geralmente é confundida que escrever é igual
fazer cópia.
O papel do professor é instigar a imaginação e criatividade
nas crianças para que elas sentam-se capazes de criar seu próprio texto.
Culturalmente as crianças estão acostumadas a copiar textos e os
professores acostumados a cobrar, ainda muito ligada a educação
tradicional. Em nossa pesquisa observamos que a metodologia de
ensino está voltada a copiar, esquecendo de criar, isso vem contribuindo
para rejeição das crianças despertarem o gosto pelo hábito de escrever.
CONCLUSÃO
Através das observações, entrevistas e aplicação de
questionários realizados, pode-se confirmar a hipótese de que os
docentes ainda resistem em aplicar novas maneiras de educar, deixando
de usar o lúdico como recurso metodológico de motivação e de
aprendizagem, que amenizam os problemas na aprendizagem da leitura
e da escrita.
Defendeu-se que o uso do lúdico é uma ferramenta essencial
no ensino infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois
desperta o desejo em aprender a aprender, fazer o educando sentir-se
bem, instigando a buscar mais e mais, consequentemente melhorando o
aprendizado, pois os nossos educando hoje vivem num mundo muito
agitado e colorido, na televisão, no celular, vídeo gemes, internet, com
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tudo isso não aceitam mais aulas sem atrativos, carteiras enfileiradas. O
professor precisa usar de criatividade e dinamismo para que tenha êxito
no que faz.
O ponto de abrangência maior em nossa pesquisa foi à sala
de aula, onde se pode, por meio da observação, da aplicação de
questionários com alunos e entrevistas com professores, diretores,
coordenador pedagógico, superintendente escolar, pais e Secretaria de
Educação do Município, conclui-se que um dos motivos para a falta de
estímulos nos alunos está na demasiada “seriedade” adotada num
ambiente que precisaria de mais alegria e descontração.
O baixo nível de aprendizagem detectada nas avaliações
externas nas escolas de Ensino Fundamental, no município de Santana
do Acaraú (CE), instigou-nos a curiosidade para a realização desse
trabalho, para investigar as falhas pedagógicas, que afetam o processo
ensino/aprendizagem, no que se refere à leitura e a escrita, para que
através desta habilidade possa desenvolver o lado cognitivo do
educando, trazendo assim benefícios para aquisição de conhecimentos
e atuação de forma participativa no meio social.
O jogo ajuda no desenvolvimento da memória da linguagem,
atenção e percepção, exercita a mente, desperta a criatividade e
habilidades para um bom desenvolvimento da aprendizagem da leitura.
O brincar desenvolve capacidades indispensáveis à futura atuação
profissional, tais como: atenção, afetividade, o hábito de conectar-se, e
contribui significativamente para o desenvolvimento psicológico e
cognitivo do educando.
O lúdico é essencial na vida do ser humano, não deve ser
encarado como diversão, e sim como objetivo de desenvolver as
potencialidades da criança, sabendo que o conhecimento é construído
pelas relações interpessoais, onde ambos se estabelecem durante a
formação integral da criança.
É indispensável no cotidiano das crianças introduzirem jogos
e atividades lúdicas, pois as mesmas influenciam nas suas emoções e
ações, torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino
aprendizagem da leitura. No entanto, quando motivado o educando
estará mais interagido com o livro, descobrindo a sua capacidade
libertadora e criativa, enquanto elaborada, em cada texto, a sua própria
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leitura, especialmente, quando há a inserção do lúdico, nessa ação
pedagógica. Tudo isso levará a ultrapassar o uso fragmentado e
mecânico da leitura, desencadeando uma formação de alunos
conscientes e críticos à sua própria identidade e do seu meio social.
Conforme evidenciado na pesquisa, conclui-se que os
objetivos foram alcançados, e que a aprendizagem de leitura necessita
das habilidades lúdicas inseridas nos primeiros anos de escolaridade da
criança, proporcionando um desenvolvimento integral nos aspectos
físicos, sociais, cognitivos e afetivos.
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15 CORRELAÇÃO ENTRE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E
COACHING INTEGRAL SISTÊMICO NA GESTÃO ESCOLAR
E NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE ALUNOS
DE 6º ANO A 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 NA REDE
DE ENSINO PÚBLICO DE MANAUS/AM

MONTEIRO, Mara Cybele dos Santos Souza - UNISAL34
RIBEIRO, Francisco Ismael – UNISAL35

RESUMO
Este artigo busca contribuir para a construção de uma ação pedagógica
focada na inteligência emocional da comunidade escolar, tem como
objetivo analisar a importância do Método Coaching Integral Sistêmico
para gerar resultados positivos educacionais e sociais na gestão escolar
municipal de Manaus. Para tanto, se compreende a importância da
participação e comprometimento de todos: pais, professores, equipe
pedagógica e sociedade, com uma nova postura e comportamentos mais
participativos e afetivos na vida de seus filhos, transformando na prática
a saúde mental e emocional de toda uma geração. A metodologia
adotada para este estudo foi uma pesquisa fenomenológica. Foi
desenvolvido através de uma pesquisa de campo, com a utilização de
questionários e entrevistas com professores, alunos, servidores públicos
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e pais de alunos de 6º ano a 9º ano do Ensino Fundamental II na Escola
Municipal XX.
PALAVRAS CHAVE: Inteligência Emocional. Coaching Integral
Sistêmico. Ensino- Aprendizagem.
15.1 INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo geral a proposta de analisar a
importância do Coaching Integral Sistêmico para gerar resultados
positivos educacionais e sociais na gestão escolar municipal de Manaus.
Nos últimos anos presenciamos mudanças no desenvolvimento
científico e tecnológico com as evidências e descobertas das
Neurociências, Física Quântica, Programação Neurolinquística,
Psicologia Positiva, Antropologia e demais ciências.
Hoje a sociedade tem novos conhecimentos sobre o
funcionamento do cérebro humano e estas novas descobertas foram
possíveis a partir das inovações nos equipamentos e na evolução dos
exames nas áreas da saúde.
Para Vieira (2015), pesquisadores da Universidade de
Emory, em Atlanta, demonstraram que a existência de períodos críticos
na infância, como sofrer violência física, abuso sexual, ausência de
cuidados e carinhos maternos e outros tipos de estresse emocional, pode
conduzir à hipersecreção de CFR no hipotálamo, com consequente
liberação de cortisol pelas suprarrenais, alterações essas associadas à
depressão e a outras disfunções emocionais na vida adulta.
Vieira acrescenta:
“Ou seja, um vício de estresse trazido deste a
infância que moldará as emoções, o intelecto e os
resultados dessas crianças também na fase
adulta.” (VIEIRA, 2015, p. 203).
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A ressonância magnética trouxe informações sensacionais
sobre como acontece a comunicação entre os neurônios e as suas
relações com as emoções e os sentimentos humanos. Isso mudou
informações anteriores sobre o porquê de determinado comportamentos
e atitudes com alta incidência nos relacionamentos familiares,
profissionais e sociais num tempo de tanta modernidade e ao mesmo
tempo tanta superficialidades.
A justificativa da pesquisa foi demonstrar a importância do
Coaching Integral Sistêmico para gerar resultados positivos
educacionais e sociais na gestão escolar municipal de Manaus. A saúde
mental e emocional da comunidade escolar (professores, servidores
públicos, alunos, gestor, pedagogo e pais) necessita de uma atenção
focada, direta e explícita.
Desenvolver a inteligência emocional dentro das unidades de
ensino público no Brasil requer uma ação contínua, explícita e
permanente. Neurocientistas das mais diversas universidades
descobriram que o cérebro humano necessitada de atenção plena,
qualquer informação só é processada e arquivada se houver
fundamentalmente uma integração entre razão e emoção, por meio de
acontecimentos ou eventos repetitivos ou por um evento de forte
impacto emocional.
Portanto, utilizar exercícios e ferramentas do Coaching
Integral Sistêmico como recursos de aprendizagem que favorecem a
construção do aprendizado, possibilita desenvolver novas
oportunidades e perspectivas de crescimento intelectual e relações
sociais de qualidade de vida para a atual geração de jovens e adultos.
Com uma gestão das emoções claras, diretas e objetivas a Educação
Brasileira avançará com muito mais velocidade e qualidade na
construção de uma sociedade segura, confiante, proativa, criativa,
próspera e feliz em todas as áreas de sua vida.
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A metodologia adotada para este estudo foi uma pesquisa
fenomenológica, enfoque qualitativa, nível descritivo, com a
participação ativa da investigadora com 1400 alunos e seus respectivos
responsáveis, 40 professores, 10 servidores públicos, 01 pedagoga e 01
gestor escolar. A coleta de dados foi através de questionários e
entrevistas.

15.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O conceito de Inteligência Emocional (IE) surgiu em década
de 90, com o psicólogo e redator científico Goleman (1995) ao publicar
seu livro Inteligência Emocional, um best-seller mundial. No Brasil,
estima-se que o best-seller alcançou a cifra de 400 mil exemplares e a
partir de então Daniel Golemam foi considerado internacionalmente
como o “Pai da Inteligência Emocional”. Tal acontecimento produziu
um impacto no mundo científico, que iniciou um movimento de
interesse sobre os benefícios que o tema poderia causar a inteligência
humana. Uma sociedade com indivíduos capazes de reconhecer, avaliar
e lidar com seus próprios sentimentos e emoções, sendo assim, terão
inúmeras oportunidades de progresso social e educacional.
Goleman (1995) define inteligência emocional como
capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos
outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e
nos nossos relacionamentos.
No Brasil ainda há poucas linhas de pesquisa no campo da
Inteligência Emocional, diferente de outros países (Espanha, Estados
Unidos, Inglaterra, Canadá, Dinamarca, entre outros), nos quais a IE
tem se consolidado como área de pesquisa das diversas ciências. Os
estudos nessa área têm avançado e demostram um amplo campo de
trabalho para pesquisadores das melhores universidades do mundo.
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Assim, poderemos entender cada vez mais a correlação entre nossos
sentimentos, emoções e a intelectualidade racional.
Para Goleman (1995), a IE inclui características como a
capacidade de motivar a si mesmo, de perseverar no empenho apesar
das frustrações, de controlar os impulsos, de adiar as gratificações, de
regular os próprios estados de ânimo, de evitar a interferência da
angústia nas faculdades racionais, de sentir empatia, de confiar nos
demais, etc.
Segundo Ekman (2007), temos emoções que podemos
identificar através das nossas microexpressões faciais, tais como,
tristeza, angústia, raiva, medo, surpresa, aversão, desprezo, emoções
agradáveis: prazeres sensoriais, diversão, contentamento,
entusiasmo, alívio, assombro, êxtase, gratidão e muitas outras.
Embora ainda não exista a evidência científica
para responder como os gatilhos emocionais se
estabelecem em nosso cérebro e se podemos
eliminá-los - e talvez essas respostas só surjam
daqui a décadas —, algumas aproximações podem
ser feitas a partir da análise criteriosa de como e
quando as pessoas se comportam de modo
emocional. (EKMAN, 2007, p.35).
As emoções no ambiente escolar são inúmeras e
involuntárias, cada participante da comunidade escolar carrega dentro
de si informações únicas e automáticas, que podemos chamar de
gatilhos emocionais. Lidar com tamanha complexidade dentro da
escola requer muito preparo emocional e muito empenho de emoções
positivas. Podemos destacar a paciência, resiliência, empatia e a
compaixão. Conforme Ekman (2007), é uma ideia simples, mas
fundamental: as emoções se desenvolvem e nos preparam para lidar
rapidamente com eventos essenciais de nossas vidas.
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Concordando com Golemam (1995), para uma inteligência emocional
de alta performance é necessário desenvolver as suas competências
emocionais pessoais e as suas competências emocionais sociais que
serão relacionadas abaixo.
9

Competências Emocionais Pessoais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9

Competências Emocionais Sociais
1.
2.
3.
4.
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Autoconsciência emocional: Identifica e analisa o
impacto das suas emoções nas suas ações e decisões.
Autoavaliação precisa: Não se supervaloriza e nem se
subestima, sabe seus limites e possibilidades.
Autoconfiança: Reconhece seu valor, capacidades e
potencial.
Autocontrole emocional: Tem controle de emoções
destrutivas.
Superação: Está disposto a melhorar o desempenho e
alcançar a excelência.
Iniciativa: É ágil e sempre aproveita as
oportunidades.
Transparência: Transmite confiança, credibilidade e
honestidade.
Adaptabilidade: É flexível com pessoas, estilos e
situações diferentes.
Otimismo: Possui uma visão sempre positiva dos
acontecimentos e situações.

Empatia: Percebe, compreende e interessa pelas emoções
alheias.
Consciência organizacional: Possui habilidade de seguir
as tendências, decisões e política da empresa.
Serviço: É proativo com todos e ajuda-os a melhorar seus
desempenhos e a conquistarem seus objetivos.
Liderança inspiradora: Estimula a todos com maestria a
conquistarem objetivos de ganhos mútuos.
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5.
6.
7.
8.
9.

Influência: Possui habilidade e capacidade de persuadir e
influenciar pessoas.
Desenvolvimento dos demais: Estimula as capacidades
alheia com maestria.
Catalisação de mudanças: Direciona pessoas para
mudanças e lidera pelo exemplo.
Gerenciamento de conflitos: Administra conflitos entre
pessoas e gera aceitação.
Trabalho em equipe: Conquista a adesão da equipe que
gera alto desempenho.

Para garantia de uma perfeita integração da Razão e Emoção,
Daniel Golemam (1995) utilizou o termo “Equilíbrio Produtivo
Positivo”, usado para demostrar à importância de balancear as
competências pessoais e sociais para benefício da vida humana.
A relação da inteligência emocional com os processos
formativos de educação ganha bastante espaço no mundo atual, a
humanidade está cada vez mais clamando por comportamentos e
atitudes adequadas no dia a dia da sociedade brasileira. A educação de
modo geral, sente os efeitos da falta de equilíbrio emocional de uma
geração desanimada com o futuro, com os estudos, com a convivência
familiar e com tantas outras áreas da vida que são de extrema
importância para o desenvolvimento integral do ser humano.
Por conta da enorme demanda que passamos no momento,
desenvolver a inteligência emocional com base em evidências
científicas das melhores universidades internacionais no mundo inteiro,
é uma extraordinária alternativa para mudanças substanciais nas futuras
gerações da sociedade brasileira.
Para Ekman (2007), as emoções mudam nossa forma de ver
o mundo e de interpretar as ações das outras pessoas. Não procuramos
descobrir por que sentimos determinada emoção. Em vez disso,
procuramos confirmá-la. Avaliamos o que está acontecendo de forma
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consistente com a ocasião, justificando e mantendo a emoção. Em
diversas situações, isso pode ajudar a concentrar nossa atenção e
orientar nossas decisões a respeito de como reagir aos problemas
próximos, compreendendo o que está em jogo.

15.3 COACHING INTEGRAL SISTÊMICO NA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS/AMAZONAS

A Prefeitura de Manaus através da Secretaria Municipal de
Educação iniciou um trabalho pioneiro de inteligência emocional,
intitulado Coaching na Educação com aplicação exclusiva do Método
Coaching Integral Sistêmico em 2016.
A iniciativa buscou compreender o quanto a educação
emocional aplicada aos professores, alunos, funcionários, pedagogos,
gestores e pais pode alavancar os resultados acadêmicos e sociais dentro
e fora da escola. Para implantação do Projeto Piloto Coaching na
Educação, buscou-se uma realidade bem crítica de relacionamentos e
conflitos emocionais entre os pares, bem como, resultados ruins de
rendimento escolar e de implicações sociais em torno da escola.
Conforme Ekman (2007), embora devam existir mudanças
autônomas, neuroquímicas, que deflagram e mantêm estados de ânimo,
acredito que eles também possam ser causados por experiências
emocionais muito densas. A raiva intensa pode resultar em um estado
de ânimo irritadiço, da mesma forma que uma alegria intensa pode
resultar em um estado de ânimo eufórico. Então, claro, sabemos por que
estamos em determinado estado de ânimo.
Com o objetivo geral de melhorar a qualidade de vida de
todos os componentes da comunidade escolar e de alavancar os
resultados do ensino-aprendizagem nas avaliações internas e externas
da secretaria de educação além de contribuir para uma sociedade mais
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pacífica e humanizada. As motivações para tal ação pedagógica foram
as seguintes:
¾

Conflitos constantes entre professores X alunos; pais X
professores, pedagogos X professores e gestor escolar X
comunidade escolar.

¾

Baixo rendimento dos alunos.

¾

Baixo rendimento da escola nas avaliações da Prova Brasil e
IDEB.

¾

Comunidade escolar com postura acentuada de desânimo,
fadiga, depressão, nível de agressividade elevado, nível de
estresse elevado, ansiedade e apatia com o ser humano.

¾

Venda e uso de drogas dentro e fora da escola.

¾

Grande rotatividade de professores e gestores.

¾

Índice alto de licenças médicas da comunidade escolar.

¾

Índice alto de violência verbal e física entre os alunos.

Segundo Vieira (2015), o primeiro ponto a saber é que o
nosso sistema límbico é o responsável pelas nossas emoções e
sentimentos. Sem o bom funcionamento dele, não há inteligência
emocional e muito menos uma vida equilibrada e de realizações.

15.3.1 A CONTRIBUIÇÃO DO COACHING INTEGRAL
SISTÊMICO AO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE
6º A 9º ANO
Para Araújo (2013), O uso compulsivo de substâncias ativas
sobre o psiquismo, como o álcool e as drogas (heroína, cocaína, haxixe,
etc.) revela questões que habitam uma instância mais profunda do ser

253

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

humano. Suportar a realidade nem sempre é fácil. Dependendo da
aridez da existência, mais o indivíduo tende a buscar maneiras de fugir
da realidade. A evasão, a busca por prazeres fugazes que atordoam a
pessoa, que a retiram do mundo concreto é uma pratica antiga. Em
geral, a fuga advém de uma frustação que acontece quando o indivíduo
se vê impedido por outro ou por si mesmo de atingir a satisfação dos
desejos.
Sabemos o quanto é salutar preparar os jovens a ter
consciência do quanto o mundo das drogas é prejudicial para ele e para
toda a sociedade, a aplicação do Método Coaching Integral Sistêmico
garante momentos de reflexão da realidade atual do aluno e o projeta
para a realidade futura, oportunizando vivencias de sensações e
emoções positivas que os impulsionam para escolhas e decisões de vida
de qualidade.
Aos alunos que participam da pesquisa são da faixa etária de
ente 11 e 16 anos, momento em que o sistema hormonal está em grande
desenvolvimento e com produção em alta. Além disso, observamos que
a ausência de afeto e atenção gerada deste sua infância vem
contribuindo muito nas suas escolhas de relacionamentos dentro e fora
da escola. E em muitos casos, os alunos não estão preparados
emocionalmente para seguir o caminho da paz, respeito, amor e
felicidade plena.
Para Vieira (2015), um fato de total importância para o
Método CIS e para os resultados humanos, até pouco tempo
praticamente desconhecido do grande público, é que podemos interferir
na secreção hormonal e neuro-hormonal usando apenas a nossa
comunicação, e assim alterar nossas emoções e sentimentos –
consequentemente modificando completamente a nossa matriz de
formação de crenças e os resultados por ela produzidos.
Concordando com Araújo (2013), há mães que amparam o
filho, desde a gravidez. Vivem rituais diários de oferta amorosa. Passam
creme na barriga, escolhem a trilha sonora delicada e suave para
acarinhar os ouvidos de alguém que é ainda um feto. É a completude
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paradisíaca. Mas existe outro tipo de mãe que olha para a barriga e diz:
- O que essa coisa que eu não quero está fazendo aqui? Essa criança
passa pelo sofrimento afetivo antes de nascer. O útero materno que
naturalmente seria lugar de abrigo transforma-se em espaço de
frustação. Ao nascimento a criança já traz uma história de nove meses
de negatividade. Padece pela rejeição materna. No princípio da vida,
pode ser vítima de chacoalhões furiosos de uma família que não a
abriga. Em razão de tanta hostilidade familiar cria-se um profundo
déficit afetivo, que gera deficiência de aprendizagem.
Conforme Vaz (2013), tornara-me um ser de consciência,
primeiramente, moral; posteriormente, política e profissional. Em nosso
caminho, estão entrelaçadas nossas vidas pessoal, profissional e social,
mas a conduta é uma só. A conduta segue um princípio que termina nos
nossos resultados. Atualmente, intitulo-me expert das relações
humanas. E quem me formou? A vida.
Alerto veementemente às pessoas quanto aos seus
pensamentos, pois se dermos aos mesmos,
repetidamente, energias sensoriais (imagens,
sons, sentimentos, cinestesia), eles poderão
ocorrer. Se os pensamentos forem bons, ótimo! Os
resultados colhidos serão positivos. Da mesma
forma, se os pensamentos forem negativos ou
limitantes, teremos resultados iguais aos
pensamentos. Ou seja negativos. (VIEIRA, 2008,
p.73).
Para tanto, fica evidente a necessidade atual de
gerenciamento dos sentimentos e emoções no âmbito escolar, pois a
sociedade já sofre as consequências da agressividade, hostilidade e de
tantos tipos de violência. Estamos num momento histórico, onde com a
ajuda das evidências científicas temos a possiblidade de reverter este
quadro caótico mundial, e especialmente na Educação Básica
Brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a pesquisa com observação e participação ativa da
investigadora em campo. Percebemos através dos instrumentos de
coleta de dados que a aplicação dos exercícios e ferramentas do Método
Coaching Integral Sistêmico (Método CIS) contribuiu de forma
significativa nos avanços percebidos no ano letivo de 2016, tais como:
x

Menor rotatividade de professores no fim do ano letivo de
2016.

x

Permanência do gestor escolar durante todo o ano letivo de
2016.

x

Menor índice de licenças médicas de toda comunidade escolar.

x

Maior harmonia, cooperação e proatividade pelos servidores
de modo geral.

x

Nível de estresse em decadência.

x

Nível de agressividade reduzido em média 60% por toda a
comunidade escolar.

x

Comunicação mais fluente entre os pares.

Concordando com Vieira (2012), seja como for, você é o
único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou.
A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas
ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus
pensamentos, comportamentos e palavras. Seja até mesmo pelas
crenças que se permite ter.
É importante destacar que os avanços pedagógicos ainda
estão sendo percebidos nos primeiros meses do ano letivo de 2017. De
forma qualitativa segue 02 relatos abaixo.
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Relato 01 - O coaching mudou minha vida... Hoje não penso
mais que ninguém me ama...Não me sinto mais rejeitado pela minha
mãe, meu pai e meus irmãos...Desisti de pensar em me matar...Eu
aprendi que tenho que me amar primeiro e aprendi tudo isso nas aulas
de coaching! Aluno do Ensino Fundamental II.
Relato 02 – Eu gosto muito das aulas de coaching, me sinto
feliz e participar da culminância do coaching na SEMED foi show,
muito legal mesmo. Me senti rico naquele dia, quero ir novamente!
Aluno do Ensino Fundamental II.
Achor (2012), destacou que a felicidade leva ao sucesso em
praticamente todos os âmbitos da nossa vida, inclusive casamento,
saúde, amizade, envolvimento comunitário, criatividade e, em
particular, nosso emprego, carreira e negócios. Há um enorme volume
de dados demostrando que trabalhadores felizes apresentam níveis mais
elevados de produtividade, fecham mais vendas, são mais eficazes em
posições de liderança, recebem uma melhor avaliação de desempenho
e são mais bem remunerados. Eles também usufruem de maior
segurança no emprego e são inclinados a tirar menos dias de
afastamento por doenças, pedir demissão ou ficar estafados.
CEOS felizes são mais propensos a liderar
equipes ao mesmo tempo mais felizes e saudáveis
e criar um ambiente de trabalho propício ao alto
desempenho. A lista de benefícios da felicidade
no trabalho é praticamente interminável.
(ACHOR, 2012, p.53)
Conclui-se que o Método CIS tem grande valor educacional
e social para toda a comunidade escolar. E é de suma importância sua
ampliação de oferta para a Educação Básica Brasileira.
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16 FORMAÇÃO TÉCNICA DOS CURSOS PARA A PRÁTICA
AQUAVIÁRIA

SILVEIRA, Roberto de Sousa – UNISAL36

RESUMO
Toda profissão, da mais simples até a mais complexa, requer
desempenho e comprometimento. Isso é o que determina a importância
da realização dos Cursos do Programa de Ensino Profissional Marítimo,
em destaque aqui o Curso de Pescador Profissional- POP, para
aquaviários, pois os profissionais dessa área devem estar de acordo com
as normas de segurança e atribuições realizadas por eles. Esse curso tem
o intuito de capacitar, qualificar e preparar o pessoal para o trabalho a
bordo de embarcações reforçando assim, a identidade profissional
desses aprendentes de modo a habilitá-los conforme as normas exigidas
pela Marinha do Brasil. O Curso de Formação de AquaviáriosPescador Profissional (POP), SIGLA: CFAQ-III-C/M visa atender aos
pescadores que pretendem adquirir pela primeira vez a Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) na categoria de POP (Pescador Profissional),
bem como aqueles que já possuem a CIR, mas que pretendem atualizála e ascender de categoria.
Palavras-Chave: Ensino profissional. Aquaviários. Pescador.

Mestrando em Ciências da Educação - Universidade San Lorenzo, email
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16.1 INTRODUÇÃO
Esse artigo tem como propósito enfatizar a importância que
os cursos de formação têm para a prática aquaviária, pois é aqui que os
profissionais dessa área se preparam corretamente e se qualificam para
o trabalho a bordo das modernas embarcações. Para tal, a divisão de
Ensino Profissional Marítimo-EPM, tem como intenção elaborar
propostas de cursos baseados nas necessidades encontradas pelas
empresas por profissionais da Marinha Mercante que sejam capacitados
para desempenharem funções em diferentes setores. Dos cursos
existentes para esse intuito, o escolhido para ser analisado de maneira
mais aprofundado foi o Curso de Formação de Aquaviários-Pescador
Profissional (POP)- SIGLA: CFAQ-III-C/M, que assim como os
demais cursos é essencial para a capacitação desses indivíduos que
trabalham muitas vezes em condições precárias e de forma irregular. O
curso POP- Pescador Profissional, foi elaborado tomando como
premissa a necessidade de habilitar pessoas, com escolaridade inferior
ao 6° ano do ensino fundamental, que estejam trabalhando na atividade
da pesca e pretendam ingressar como aquaviários do 3° GrupoPescadores, seção de convés para o exercício das capacidades previstas
nas Normas da Autoridade Marítima.
A atividade pesqueira sempre esteve presente na
humanidade. Mas o que antes era apenas de caráter de subsistência, com
o passar dos anos e com o surgimento das vilas, cidades e comunidades,
essa prática passou a ser uma das principais fontes de renda. Países
como Japão, China e Canadá são exemplos de países que se sobressaem
em relação à economia dos demais países devido a investimentos nessa
área.
No Brasil, a atividade pesqueira vem sofrendo favoráveis
mudanças. E ganhando espaço. Aos poucos os empresários vêm dando
a devida importância a esse setor, o que acaba gerando uma grande
demanda de mão de obra e, quando bem estruturada e planejada, é uma
área que traz benefícios econômicos visíveis, e mesmo sendo pouco
divulgada, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 221, de 28 de Fevereiro

260

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

de 1967, contudo, existe atualmente no Congresso Nacional o Projeto
de Lei nº 687 de 1995, com vistas a atualizar esta legislação.
Assim como em muitas profissões, a pesca é uma atividade
que pode ser subdividida em algumas categorias tais como: pesca
amadora, que é aquela praticada com a finalidade de turismo, lazer ou
desporto, não podendo ser comercializada; pesca de subsistência, que é
a exercida com o objetivo de obtenção de alimentos. Essa não pode ter
como finalidade a prática comercial; pesca artesanal, que é associada à
obtenção de alimentos para as famílias dos participantes; e a pesca
empresarial ou industrial que é praticada por armadores, aqui a mão de
obra é remunerada e as embarcações dispõem de mecanização para o
desenvolvimento dos serviços de pesca. Nessa última modalidade, os
trabalhadores devem, obrigatoriamente, estar habilitados para
exercerem as devidas funções destinadas a eles. Os mesmos são
amparados pela lei e recebem o nome de pescadores profissionais.
Baseando-se nessas considerações, essa pesquisa buscará
fazer uma densa reflexão acerca da relevante participação e importância
dos pescadores nos cursos de formação, uma vez que a carência desses
profissionais habilitados e capacitados é um dos grandes entraves para
a expansão do setor aquaviário.
16.2 O ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO- EPM
O Brasil é uma nação com extenso litoral, o que facilita no
desenvolvimento do comércio por via marítima. Assim, percebe-se a
importância em se atentar para a formação, aperfeiçoamento e
atualização de todo pessoal aquaviário que compõe as tripulações dos
navios, barcos pesqueiros e embarcações que operam nos rios e nas
águas continentais.
O sistema de Ensino Profissional Marítimo- EPM, tem como
órgão central a Diretoria de Portos e Costas- DPC, como órgãos de
execução Centro de Instrução Almirante Bráz de Aguiar- CIABA,
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localizado na cidade de Belém e o Centro de Instrução Almirante Graça
Aranha-CIAGA, e mais cinquenta e nove unidades distribuídas nas
Capitanias dos Portos situadas pelo Brasil, o mesmo vem concentrando
esforços para suprir a instrução e atender ao maior número possível de
cursos, o que resulta no Programa do Ensino Profissional Marítimo –
PREPOM, que é o órgão responsável pela publicação anual dos cursos
solicitados pelas Organizações Militares.
De maneira a acompanhar a modernização mundial, a
Marinha do Brasil, através do CIAGA, e do CIABA busca padronizar
o sistema de Ensino Profissional de acordo com as Marinhas Mercantes
Internacionais, bem como promover a melhor formação possível para
as tripulações de todos os tipos de navios e embarcações que operam na
Marinha Mercante Brasileira, contribuindo para o fortalecimento do
Poder Marítimo Brasileiro.
Cada curso ministrado passa por um rigoroso planejamento
prévio. A duração varia com o tipo de curso. Os instrutores são
capacitados de acordo com a disciplina a ser ensinada. Sobre essas
modalidades de cursos oferecidos pela Marinha do Brasil, o art. 9º do
Decreto nº 94536, de 29 de Junho de 1987 dispõe que os mesmos são
destinados à:
I - Formação - preparar pessoal para o
desempenho de cargos e o exercício de funções e
ocupações peculiares às categorias iniciais do
Pessoal da Marinha Mercante e atividades
correlatas;
II - Aperfeiçoamento - ampliar os conhecimentos
necessários ao desempenho dos cargos e ao
exercício das funções e ocupações peculiares às
categorias intermediárias ou superiores do pessoal
da Marinha Mercante e atividades correlatas;
III - Adaptação - proporcionar conhecimentos ao
portador de título profissional obtido em entidade
estranha ao Sistema de Ensino Profissional
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Marítimo, visando a complementar sua formação
para ingresso na profissão marítima;
IV - Readaptação - readaptar pessoal de uma para
outra categoria profissional, no interesse da
Marinha Mercante;
V - Atualização - proporcionar conhecimentos,
visando a adequar o profissional às exigências do
avanço tecnológico;
VI - Especial - preparar pessoal para atividades
que exijam qualificações especiais não conferidas
por cursos de outras modalidades;
VII - Expedito - suplementar a habilitação.
O intuito dos cursos é suprir as necessidades encontradas e
vivenciadas diariamente pelos profissionais dessa área e, assim como
qualquer outro curso, é regido por normas e procedimentos para não só
qualificar os profissionais pertencentes ao quadro de marítimos,
fluviários, pescadores e mergulhadores, bem como os demais grupos
que atendem o trabalho marítimo a critério da Diretoria de Portos e
Costas-DPC, mas também habilitá-los para exercer as atribuições
contidas na NORMAM, que são as Normas de Autoridade Marítima
que regulamentam tudo o que se refere às atividades aquaviárias.
Existem cerca de 30 NORMAM e cada uma cuida de um determinado
assunto. Nesse caso em questão utiliza-se a NORMAM 13 que é a
responsável pela habilitação e certificação dos cursos, bem como
ascensão de categorias dos diversos grupos.
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Essa classificação de grupos de aquaviários citada à cima é
bem explicada no art. 1º do Decreto nº 2596 de 1998 conforme mostra
a tabela abaixo:
GRUPO

CLASSE

GRUPO I

MARÍTIMOS

GRUPOII

FLUVIÁRIOS

GRUPO III

PESCADORES

GRUPO IV

MERGULHADORES
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ATUAÇÃO
Tripulantes
que
operam
embarcações
classificadas para
anavegação em mar
aberto,
apoio
marítimo,
apoio
portuário e para a
navegação interior
nos canais, lagoas,
baías,
angras,
enseadas e áreas
marítimas
consideradas
abrigadas;
Tripulantes
que
operam
embarcações
classificadas para a
navegação interior
nos lagos, rios e de
apoio
portuário
fluvial;
Tripulantes
que
exercem atividades
a
bordo
de
embarcações
de
pesca;
Tripulantes
ou
profissionais não
tripulantes
com
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GRUPO V

PRÁTICOS

GRUPO VI

AGENTES
MANOBRA
DOCAGEM

DE
E

habilitação
certificada
pela
autoridade
marítima
para
exercer atribuições
diretamente ligadas
à operação da
embarcação
e
prestar
serviços
eventuais a bordo
ligados
às
atividades
subaquáticas;
Aquaviários
não
tripulantes
que
prestam serviços de
praticagem
embarcados;
Aquaviários
não
tripulantes
que
manobram navios
nas fainas em
diques, estaleiros e
carreiras.

Como se percebe, os Pescadores Profissionais fazem parte
do grupo III. Esse grupo subdivide-se em duas seções: convés e
máquinas. A categoria Pescador Profissional está situada na seção
convés e recebe a sigla POP para efeitos de identificação.
16.3 O PESCADOR PROFISSIONAL E SUA FORMAÇÃO
Segundo o Aurélio, pescador é o indivíduo que pesca, ou que
tem por profissão pescar. Mas não basta apenas ter um barco e uma vara
de pesca para ser considerado um pescador profissional. Para isso, é
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necessário obedecer alguns requisitos que serão analisados mais à
frente. Antes disso, é preciso entender que o pescador pode ser amador,
que é a pessoa física, brasileira ou estrangeira que, licenciada pela
autoridade competente, pratica a pesca sem fins econômicos. Já o
Pescador Profissional, é aquele que, de acordo com o Art. 2º da
Instrução Normativa nº 2 de 25 de Janeiro de 2011:
é a pessoa física, brasileiro nato ou
naturalizado, assim como o estrangeiro
portador de autorização para o exercício
profissional no país, desde que atendam os
requisitos estabelecidos nessa IN e que
exerçam a pesca como atividade principal
e com fins comerciais, fazendo dessa
atividade sua profissão e principal meio de
vida, podendo atuar na pesca artesanal ou
industrial.
Para se tornar um pescador profissional, o indivíduo precisa
atender alguns requisitos tais como: ter mais de dezoito anos, exceto
para o Aprendiz de Pesca e Aprendiz de Motorista de embarcação,
nesse caso, basta ter quatorze anos de idade e apresentar autorização do
pai, tutor ou juiz competente, escolaridade inferior ao sexto ano, está
apto em inspeção de saúde e ser aprovado em teste de suficiência física.
Assim como nas demais profissões, essa traz muitos
benefícios ao pescador profissional frente ao Instituto Nacional do
Seguro Social- INSS que ampara esse servidor de acordo com a Lei
8212/91, Lei 8213/91 e Decreto 3048/99 que dispõe dos seguintes
benefícios:
•
•
•
•
•
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Auxílio-doença;
Auxílio-acidentário;
Auxílio-reclusão;
Aposentadoria por idade;
Aposentadoria Mista;

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

•
•
•

Aposentadoria por invalidez;
Majoração de 25% na aposentadoria por invalidez: para o
Pescador quejá recebe Aposentadoria por invalidez, mas que
precisa de ajuda em período integral;
Seguro-desemprego no período do Defeso. (Obedecendo ao
Decreto 8424 de 31 de Março de 2015)

O curso para POP segue uma programação com várias
disciplinas que são ministradas por instrutores qualificados, pois uma
das maiores preocupações da Marinha é justamente a qualidade dos
cursos ofertados. A matriz curricular pode ser analisada no quadro
abaixo:
DISCIPLINAS
ATIVIDADES DA
PESCA 1
CONDUÇÃO E
OPERAÇÃO DE
EMBARCAÇÃO
DE PESCA
SISTEMA DE
PROPULSÃO A
MOTOR DIESEL
CONHECIMENTOS
ELEMENTARES
DE PRIMEIROS
SOCORROS
TÉCNICAS DE
SOBREVIVÊNCIA
PESSOAL
PREVENÇÃO E
COMBATE À
INCÊNDIO

CARGA
HORÁRIA

CORPO DOCENTE

12 H

TÉCNICO DE
PESCA

16H

PATRÃO DE
PESCA

8H

CONDUTOR DE
MÁQUINAS

20H

TÉCNICO DE
ENFERMEGEM

20H

PATRÃO DE
PESCA

20H

BOMBEIRO
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SEGURANÇA EM
OPERAÇÕES DE
PATRÃO DE
12H
EMBARCAÇÃO
PESCA
DE PESCA
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 112 horas/ 11
dias letivos
Essa preocupação faz-se presente em todas as fases, desde o
planejamento, englobando a escolha do material didático, a quantidade
e distribuição de vagas por localidade e a avaliação. Sobre o material
didático é importante salientar que este é formulado de acordo com a
realidade dos alunos dos cursos, possuindo uma linguagem prática,
direta e fácil para o entendimento visto que são sujeitos com
escolaridade ineficiente. As disciplinas são programadas de forma a
permitir que haja uma sequência lógica, interdisciplinaridade e
contextualização do processo ensino-aprendizagem por parte dos
alunos.
A conscientização do pessoal no que diz respeito às aulas
também é tratada com cuidado. Aqui, cada instrutor fica responsável
por uma disciplina referente à área de formação. Ao final do curso,
acontece uma avaliação individual acerca dos conteúdos ministrados no
decorrer das aulas, que tem duração de onze dias letivos e sucessivos,
e, após essa última etapa, o aluno torna-se apto a trabalhar em
embarcações de pesca de qualquer tipo de porte com capacidade de
arqueação bruta de até 10 AB. O mesmo estará preparado para que,
durante um ano de embarque, firme o conhecimento e a proficiência
para desempenhar a função de Patrão de Embarcações de Pesca de
potência propulsora até 170 kw, conforme definido pela DPC.
No decorrer da profissão, algumas dificuldades como o baixo
salário, embarcações precárias, baixa empregabilidade, falta de
segurança, e a ausência familiar são considerados fatores que dificultam
o interesse por parte desses profissionais em buscar pela qualificação
necessária para exercer a atividade pesqueira, mas aos poucos essa
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realidade vem mudando, pois os participantes dos cursos cada vez estão
entendendo a devida importância em se qualificar para exercer a
atividade de maneira efetiva e dentro da legalidade reforçando assim a
identidade do pescador enquanto profissional.
CONCLUSÃO
Pela observação dos aspectos analisados, conclui-se que os
cursos de formação para aquaviários na modalidade de Pescador
Profissional- POP, têm relevante importância uma vez que os mesmos
além de qualificar esses profissionais para as respectivas profissões
acaba instigando algo que foi deixado pra traz que é à vontade em
aprender.
Esse estímulo, por parte das colônias, sindicatos ou empresas
cadastradas, em realizar os cursos de formação os conscientizam do
papel deles na sociedade em que estão inseridos, pois muitos não têm
perspectivas de melhoria de vida e acabam vivendo na mesmice.
Outros, porém, tomam gosto pelo estudo, e passam a buscar por cursos
por fora de sua comunidade local. Assim, vão ascendendo de categorias
e criando seu próprio negócio.
Dessa forma, a Marinha do Brasil vem obtendo resultados
positivos nesse aspecto, pois cada vez o EPM (Ensino Profissional
Marítimo) através desses cursos profissionalizantes têm ganhado
espaço notório uma vez que esses profissionais, em sua maioria, são
absorvidos pelo mercado de trabalho não só em nível nacional, mas
internacionalmente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVARENGA, Alejandra Estelbina Miranda de. Metodologia da
Investigação Quantitativa e Qualitativa – Normas Técnicas de
Apresentação de Trabalhos Científicos. Assunção – Paraguai – Gráfica
Faz, 2ª edição, 2010.

269

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método
nas ciências naturais e sociais. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2004.
BODGAN, R. C. & BIKLEN S. K. (1982). Qualtitative research for
education: an introduction to theory and methods. Boston: Allyn
and Bacon, 1982.
BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Marinha. Diretoria Geral
de Navegação. Diretoria de Portos e Costas. Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha. Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante. Rio de Janeiro: Centro de Instrução Almirante
Graça
Aranha,
2014b.
Disponível
em:
<http://www.mar.mil.br/ciaga/efomm/inicio.htm>. Acesso em: 2 set.
2014.
BRASIL, DECRETO Nº 2.596, DE 18 DE MAIO DE 1998.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2596.htm>. Acesso
em 25 jan. 2017.
________. DECRETO Nº 94.536, DE 29 DE JUNHO DE 1987.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19801989/D94536.htm>. Acesso em 25 jan. 2017.
________. Diretoria Geral de Navegação. Diretoria de Portos e Costas.
NORMAM 13. Rio de Janeiro: Diretoria Geral de Navegação, 1 out.
2014c.
Disponível
em:
<https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam13.pdf>.
Acesso em: 2 out. 2014.
________. INSTRUÇÃO NORMATIVA MPA N° 02, DE 25 DE
JANEIRO
DE
2011.
Disponível
em:
<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucaonormativampa0
2_2011.htm>. Acesso em 25 jan. 2017.

270

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

________. Ministério da Defesa. Comando da Marinha. Diretoria Geral
de Navegação. Diretoria de Portos e Costas. Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha. Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante. Rio de Janeiro: Centro de Instrução Almirante
Graça
Aranha,
2014b.
Disponível
em:
<http://www.mar.mil.br/ciaga/efomm/inicio.htm>. Acesso em: 2 set.
2014.
DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. Handbook of Qualitative
Research. Thousand Oaks: Sage, 2005.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas
possibilidades. Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro,
v. 35, n. 2, p. 57-63, mar./abr., 1995.
HAYATI, D; KARAMI, E. & SLEE, B. Combining qualitative and
quantitative methods in the measurement of rural poverty. Social
Indicators Research, v.75, p.361-394, springer, 2006.

271

Coletânea de Artigos Científicos - Numa Perspectiva Conceitual

17 NOVOS MÉTODOS
EXPERIÊNCIA

DE

ENSINO:

RELATO

DE

OLIVEIRA, Vanessa Cristina de Castro Aragão37 - UNISAL
BANDEIRA, Enedina Carla Lima 38 - UNISAL
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida 39 – UNISAL
Resumo
O presente artigo trata-se de um relato de experiência cujo objetivo é
descrever o uso de metodologias ativas através da utilização de jogos
educativos no aprendizado da legislação do SUS, na disciplina
Medicina Geral de Família e Comunidade I (MGFC I) do Instituto de
Ensino Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP). O objetivo deste
estudo é relatar a experiência da aplicação de uma metodologia ativa de
ensino-aprendizagem na disciplina Medicina Geral de Família e
Comunidade I (MGFC I) através do lúdico na relação com a legislação
do SUS. A importância desta experiência dá-se por instituir um método
com peculiaridades próprias tanto do objeto de trabalho quanto dos
sujeitos envolvidos, corroborando para uma técnica pedagógica rica em
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minudências que poderá ser utilizada em várias situações. Podemos
concluir que a dinâmica de jogos em sala de aula traduz uma nova forma
de ensino aprendizado, onde o discente sente-se mais motivado a
participar e a compartilhar conhecimentos acerca de um assunto
complexo.
Palavras-chave: Educação. Metodologia Ativa, Lúdico.

INTRODUÇÃO
A educação é o sistema pelo qual o ser humano engloba o
processo de ensinar e aprender. Este fenômeno é observado em
qualquer grupo ou sociedade, que seja responsável por manter e
progredir a passagem de informações e conhecimentos às gerações
seguintes. (SOARES, 2014)
Nesse
processo
nos
encontramos
com
a
andragogia. Educação voltada para o ensino-aprendizagem do adulto,
que busca uma forma efetiva para o desenvolvimento de competências
e habilidades.
Desta forma, compreendemos que um modelo proativo,
utilizando metodologias ativas, onde o aluno também é protagonista do
aprendizado, desfocando a figura do professor como único detentor de
conhecimentos, corrobora para um método de ensino eficaz onde “o
fazer” e “o saber fazer“ encontram-se em constante sinergia na
construção equilibrada do conhecimento adquirido pelo discente.
Jacques Delors (1996) no Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI cita os
quatro pilares da educação e a forma como interagem na formação do
indivíduo.
No século XXI as missões da educação fazem
com que englobe todos os processos que levem as
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pessoas, desde a infância até ao fim da vida, a um
conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e
de si mesmas, combinando de maneira flexível
quatro aprendizagens fundamentais: aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos
e aprender a ser. Estas quatro vias do saber
constituem apenas uma, dado que existem entre
elas múltiplos pontos de contato, de
relacionamento e de permuta.
Partindo dessa premissa a introdução de metodologias ativas
como atividades lúdicas na construção do conhecimento permite uma
fluência de comunicação natural entre alunos, promovendo o “aprender
fazer”, facilitando assim a assimilação de conteúdo e, por conseguinte
seu aprendizado.
Em consonância, Legey et. Al. (2012) relata que os jogos
pedagógicos possibilitam espaço de discussão, onde o lúdico passa a ter
um papel importante na relação ensino-aprendizagem. Assevera ainda
que especificamente o jogo educativo se oferece como uma ferramenta
que permite organizar e inter-relacionar conhecimentos específicos,
exercitando a criatividade e o senso crítico.
Destarte, a utilização de Metodologia Ativa é um desafio
para os educadores, para que exerçam uma práxis criadora, na qual seja
possível a formação de sujeitos crítico-reflexivos, corresponsáveis pela
construção de seu próprio processo de aprendizado ao longo da vida.
(PRADO et. al., 2012 apud REIBNITZ e PRADO, 2006).
O objetivo deste estudo é relatar a experiência da aplicação
de uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem na disciplina
Medicina Geral de Família e Comunidade I (MGFC I) através do lúdico
na relação com a legislação do SUS. A importância desta experiência
dá-se por instituir um método com peculiaridades próprias tanto do
objeto de trabalho quanto dos sujeitos envolvidos, corroborando para
uma técnica pedagógica rica em minudências que poderá ser utilizada
em várias situações.
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Metodologias Ativas
O grande desafio deste início de século é a crescente busca
por metodologias inovadoras que possibilitem uma práxis pedagógica
capaz de ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e
tradicional, para efetivamente alcançar a formação do sujeito como um
ser ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e humanizado
(GEMIGNAN, 2012)
As metodologias ativas de ensino-aprendizado são um
processo que inclui o discente de forma ativa no ambiente relacionado
à sua profissão, ainda na sua formação, estimulando o estudante a
buscar respostas de diversos problemas, e isso possibilita que se
coloque em prática, já na graduação, sua capacidade de exame,
reflexão, além de proporcionar meios que o leve à produção de novas
pesquisas (GUERRA E TEIXEIRA, 2016 citando MITRE et. al., 2008).
Complementando o conceito supracitado, Terra (2016)
assevera que a grande proposta da Metodologia Ativa é aperfeiçoar a
autonomia individual do aluno, desenvolvendo-o como um todo, para
que ele seja capaz de compreender aspectos cognitivos,
socioeconômicos, afetivos, políticos e culturais.
A mudança no processo de ensino-aprendizagem é árdua,
pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional. Ao
abandonar os métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos,
em que professor fala e os alunos ouvem, o professor assume uma
posição de facilitador e técnico no processo de aprendizado (SOBRAL
e CAMPOS, 2012; MAZUR, 1996 citados por ROCHA e LEMOS,
2014).
Desse modo, para que as Metodologias Ativas possam causar
um efeito na direção da intencionalidade pela qual são definidas ou
eleitas, será necessário que os participantes do processo as assimilem,
no sentido de compreendê-las, acreditem em seu potencial pedagógico
e incluam uma boa dose de disponibilidade intelectual e afetiva
(valorização) para trabalharem conforme a proposta, já que são muitas
as condições do próprio professor, dos alunos e do cotidiano escolar que
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podem dificultar ou mesmo impedir esse intento (BERBEL , 2011. p.
37).
a. PBL - Problem-Based Learning - PBL ou Aprendizagem
Baseada em Problema
Para os teóricos dessa metodologia que surgiu no final da
década de 60, o método PBL está centrado no aluno, pressupondo que
esse aluno aprende sobre um determinado tema por meio de
experiências na resolução de problemas, tendo como meta educacional
o pensar-fazer pelo domínio ou apropriação do conhecimento. São
várias sugestões de organização desse método para a sua execução, mas
no conjunto da obra o método pode ser desenvolvido pela sequência de
basicamente três etapas: 1 - Estágio de Formulação/Descrição do
problema, 2 - Resolução do problema - momento da investigação e 3 Discussão do Problema - conclusão e debate acerca da investigação
feita na 2ª fase. (ROCHA, 2014)
b. Peer Instruction
O método Peer Instruction (Instrução aos Pares, numa
tradução literal) foi elaborado pelo professor Eric Mazur da
universidade de Harvard e busca-se tirar o foco do momento da
aprendizagem da “transferência de informação”, fazendo com que o
aluno busque informações primárias direto da fonte (leitura) e depois
no encontro presencial em aula discuta com seus colegas.
(PALHARINI, 2012).
Para melhor entendimento do método, Palharini (2012)
transcreve um Texto extraído do Mazur Group – Harvard.
“Um problema com o ensinamento convencional
encontra-se na apresentação do material.
Frequentemente, ela vem direto de livros
didáticos e / ou notas de aula, dando aos alunos
pouco incentivo para frequentar as aulas. A
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apresentação tradicional é quase sempre entregue
como um monólogo em frente a uma audiência
passiva do problema. Somente professores
excepcionais são capazes de prender a atenção dos
alunos por um período letivo inteiro. É ainda mais
difícil proporcionar a oportunidade para os
estudantes de pensar criticamente através dos
argumentos que estão sendo desenvolvidos.
Consequentemente,
palestras simplesmente
reforçam os sentimentos dos alunos que o passo
mais importante para dominar o material é
memorizar um zoológico de exemplos
aparentemente não relacionados.
A fim de resolver esses equívocos sobre a
aprendizagem, desenvolvemos um método, Peer
Instruction, que envolve os alunos em sua
aprendizagem durante a aula e foca sua atenção
nos conceitos subjacentes. As “palestras” são
intercaladas
com
questões
conceituais,
chamados ConcepTests , destinadas a expor as
dificuldades comuns na compreensão do
material [a boa questão deve promover a dúvida
no estudante, a fim de propiciar a posterior
discussão entre os estudantes]. Os alunos
recebem um ou dois minutos para pensar sobre a
questão e formular suas próprias respostas, pois
eles, em seguida, irão passar de dois a três minutos
a discutir suas respostas em grupos de 3 ou 4
alunos, tentando chegar a um consenso sobre a
resposta correta. Este processo obriga os alunos a
pensar por meio dos argumentos a serem
desenvolvidos, e permite a eles (assim como ao
instrutor) avaliar a sua compreensão dos conceitos
antes mesmo de deixar a sala de aula”.
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c. jogos didáticos
O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o
objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando-se
do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico, e utilizado para
atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para
se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de
difícil aprendizagem (CUNHA, 1988; GOMES et al, 2001 apud
CAMPOS, BORTOLO & FELICIO, 2009).
METODOLOGIA: O passo a passo
Relato de experiência com o uso de uma Metodologia Ativa
de Ensino, aplicada em um conteúdo da disciplina “Medicina Geral de
Família e Comunidade I (MGFC I)”, do primeiro ano de um curso de
graduação em medicina, de uma universidade privada na cidade de
Parnaíba, durante as aulas práticas que ocorreram na terceira semana do
mês de maio de 2016. O número de alunos na disciplina totalizava
oitenta, divididos em dez grupos de oito. Participaram da atividade um
docente e oito discentes, por vez.
Abordaremos para fins didáticos, as fases percorridas, de
construção, desenvolvimento e avaliação pelos discentes e docente, do
processo ensino-aprendizagem através do método utilizado nesta
experiência.
1ª fase: Construção – apresentação e objetivo do jogo
A metodologia de ensino abordada na disciplina “Medicina
Geral de Família e Comunidade I (MGFC I)” é mista com tendência
para as metodologias ativas e desenvolve-se da seguinte forma, uma
aula teórica para o total de alunos (80) e duas aulas práticas por grupo
de oito alunos por semana.
Optamos pela utilização de jogos educativos a fim de
facilitar a compreensão da legislação do SUS. Adaptamos o jogo
LINCE ® que é um jogo de competição e tem como objetivo
desenvolver a atenção, emoção e a agilidade dos participantes.
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O jogo é composto de um tabuleiro com 25 respostas com
uma palavra e 80 fichas que continham as perguntas.
2ª fase: Desenvolvimento
Na semana anterior foi apresentado aos alunos o assunto a
ser abordado no próximo encontro, neste caso, a legislação do SUS.
Estes, de posse do material, deveriam estuda-lo.
No dia da aula prática, o grupo de oito alunos foi separado
em duplas. As regras do jogo foram explicadas.
Um dos participantes da dupla sorteou uma ficha e teve 1
minuto para leitura e interpretação da pergunta, o tabuleiro foi
apresentado por 30 segundos a fim de encontrar a resposta. Após este
tempo, em caso de discordância, era acrescido um tempo de 30
segundos para discussão e consenso da assertiva.
Para cada não acerto da pergunta, a dupla não pontuava e
apresentava ao grupo o questionamento para que identificassem a
resposta. O tabuleiro novamente era apresentado por 20 segundos. Caso
não houvesse acertos na questão, esta seria separada para ser discutida
no tempo final de 20 minutos.
3ª fase: Avaliação
Ao final, cada grupo apresentou suas dificuldades e
vantagens de aprendizado sobre a legislação do SUS.
As dificuldades listadas com relação à matéria estudada,
foram relativas ao entendimento da Norma Operacional da Assistência
a Saúde – NOAS - 2001/2002, sobre a desabilitação dos estados e
suspensão do repasse financeiro e a Norma Operacional Básica - NOB
– 96, com relação ao financiamento das ações e serviços da saúde.
No rol das vantagens relatadas pelos discentes, destacamos a
unanimidade do aprendizado facilitado a respeito da legislação
abordada, pois que a forma lúdica gera uma competitividade salutar
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entre as equipes, transformando o jogo em aula interativa, dinâmica e
com bons resultados.
CONCLUSÃO
Através desta atividade lúdica, compreendemos a relevância
da utilização de novas técnicas de ensino-aprendizagem na construção
do conhecimento.
Observamos relevantes particularidades de diálogo entre
alunos, que facilitaram a assimilação de conteúdo resultando no
aprimoramento de aprendizado substancial do tema proposto.
Destarte, concluímos que a dinâmica de jogos em sala de
aula traduz uma nova metodologia de ensino, onde o discente sente-se
mais motivado a participar e a compartilhar conhecimentos acerca de
um assunto complexo.
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