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Prefácio
A presente coletânea, que reúne artigos de autoria de Pesquisadores
de Pós-graduação Stricto Senso e Lato Senso na 2a. Edição de 2017. É com
grande satisfação que 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,
Dissertações, TCCs 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, da diversidade, passando
por temas recentes das diversas áreas do conhecimento, muito se tem a
saborear nestas primeiras incursões analíticas destes jovens autores.
O objetivo desse breve texto de apresentação foi demonstrar o
mérito da coletânea que o leitor começará a explorar. Mas quero aproveitar
para parabenizar esses jovens autores pesquisadores e deixar uma palavra
de estímulo 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 pelos alunos dos
Programas de Pós-graduação stricto senso e lato senso de diversas
Universidades Nacionais e Internacionais. 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, dissertação e/ou
TCC materializando os resultados obtidos. O aprendizado é continuo 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 a certeza eles são os
verdadeiros autores desta obra, por serem, os domos deste conhecimento.
E diante do fato, nosso muito obrigado.
Francisco Ricardo Almeida Amorim
Organizador
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NOVAS TECNOLOGIAS, NOVAS METODOLOGIAS:
UMA EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA1
RAMOS, Maria José Brandão – UNISAL2

Resumo
Trabalho realizado em Tutóia, de outubro de 2014 a novembro de
2015, sob o problema: Os professores reclamam da indisciplina na sala
de aula e do fracasso na alfabetização das crianças, que não aprendem
ler, escrever, contar e interpretar qualquer texto. A pesquisa nas escolas
de Ensino Fundamental da Rede municipal de Tutóia, com alunos e
professores do ciclo de alfabetização, objetivou verificar a possibilidade
da alfabetização com auxílio do computador e do celular. Foram realizadas
visitas às escolas, palestra sobre o tema, preenchimento de questionários
pelos professores e gestores, observação de aulas, acompanhamento
de professores e alunos nos laboratórios de informática e instalação do
Projeto Revelando Minha Cidade: as crianças fotografavam com o
celular a cidade e interagiam com seus pares pelo computador. O projeto
mostrou que é possível sim, alfabetizar com auxílio do computador e do
celular, pois as crianças são atraídas pelo fascínio da máquina e por isso
encontram maneiras fáceis de incorporar a escrita, a leitura, a matemática,
a cultura geral. O resultado da análise dos dados revelou que crianças
que são alfabetizadas com auxílio das novas tecnologias têm aprendizado
mais acelerado e mais significativo do que crianças que se alfabetizam
com tecnologias e metodologias convencionais. Os professores achamse despreparados para mediar o processo de aprendizagem com auxílio
do computador e do celular, mas acreditam no potencial tecnológico das
crianças que ainda não sabem ler e escrever.
Palavras-chave: Novas Tecnologias. Computador. Celular.
1. Artigo apresentado em forma de recorte da Tese de Doutorado apresentado em janeiro de 2016 na Universidade San Lorenzo - UNISAL.
2. Doutorado e Mestrado em Ciêncas da Educação pela Universiade San Lorenzo, Especialista em Supervisão Escolar e graduada em
Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão, Professora das Faculdades Montenegro (Polo de Tutóia – Ma.), Professora de Ensino
Fundamental da Rede Pública Municipal de Tutóia – Ma., email mjbr.zeze@gmail.com
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Introdução
Esta pesquisa foi realizada sob o problema: Os professores
reclamam da indisciplina na sala de aula e do fracasso na alfabetização
das crianças, que não aprendem ler, escrever, contar e interpretar qualquer
texto. E teve como objetivo geral: verificar a possibilidade da alfabetização
com auxílio do computador e do celular.
Como objetivos específicos foram propostos os seguintes:
1) Investigar as metodologias e os recursos utilizados na alfabetização
de crianças das escolas da amostra. 2) Verificar o tipo de formação do
professor alfabetizador que atua no ciclo de alfabetização das escolas
da amostra. 3) Numerar as dificuldades dos professores alfabetizadores
no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, no ciclo de
alfabetização. 4) Identificar as principais causas do fracasso na alfabetização
de crianças dentro da idade certa, da rede pública municipal de Tutóia. 5)
Comparar o grau de evolução das crianças alfabetizadas nas escolas que
processam a alfabetização com auxílio das novas tecnologias, utilizando
novas metodologias e das crianças que são alfabetizadas nas escolas que
utilizam as metodologias convencionais sem auxílio das novas tecnologias.
Foi identificado na investigação que o problema se agrava
porque essas escolas que possuem laboratórios de informática não contam
com um planejamento de inclusão digital. As atividades desenvolvidas não
contemplam a aplicação das novas tecnologias e continuam trabalhando
metodologias convencionais que não atendem aos anseios das crianças.
Somente uma escola, (localizada no centro da cidade) leva os
alunos do ciclo de alfabetização para o laboratório, mas sem planejamento,
apenas para preencher horários vazios. As crianças jogam, mas são
atividades sem objetivos pré-estabelecidos. Não há, portanto, na Rede,
nenhum plano ou projeto com o intuito de proporcionar às crianças do
ciclo de alfabetização, o letramento digital.
A hipótese testada na pesquisa foi a seguinte: os professores não
acreditam no potencial tecnológico das crianças que ainda não sabem ler e
escrever, e boa parte dessas crianças chegam ao 3º ano analfabeta, porque
as metodologias e os recursos didáticos utilizados são convencionais, não
despertando o menor interesse nas crianças.
12

Referencial teórico
Novas tecnologias
Para Kenski tecnologia é “o conjunto de conhecimentos e
princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à
utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade”
(KENSKI, 2013, p.18). Dessa forma, para construir qualquer equipamento,
o homem precisa pesquisar, planejar e criar tecnologias, seja este
equipamento uma lâmpada, uma cadeira de rodas, ou um computador.
A quarta revolução tecnológica, a das Novas Tecnologias, traz
como ícone o computador, que evolui do ENIAC ao tablet, e é hoje um
dos instrumentos mais utilizado de informação e comunicação, perdendo
apenas para a televisão e o celular. Essa revolução explodiu na década de
1990, pulverizando-se em variados softwares e aplicativos que tomaram
conta da vida das pessoas numa febre incontrolável.
No Brasil o processo de introdução das TICs (Tecnologias da
Informação e da Comunicação) na escola ainda é muito lento, porque
esbarra com problemas como infraestrutura, baixa velocidade das conexões
de internet e formação de professores para trabalhar de forma efetiva com
as novas tecnologias no processo pedagógico.
Mas a sociedade brasileira já mudou de comportamento frente
a tantas mudanças radicais. Crianças e adolescentes têm o computador e
o celular como parte de suas vidas. Nada lhes interessa tanto como tais
instrumentos. O celular está nas mãos de todos para todo tipo de informação
e comunicação. A forma de educar também mudou. As famílias se viram
obrigadas a aderirem às mudanças: as novas tecnologias invadiram os lares
tornando-se protagonistas dos mesmos.
Leite1 (2012, p. 52) alude que “essa realidade tem nos colocado
em estado de alerta para perceber as mudanças que são exigidas no nosso
cotidiano, e tentar identificar os possíveis caminhos que as tecnologias irão
trilhar em um futuro próximo”. Para isso é necessário mudar urgentemente
a escola, como? A começar pelo currículo escolar e pela formação
continuada de professores. Os profissionais da educação devem preocuparse, com urgência, em como trabalhar com alunos tão avançados no uso das
novas tecnologias; em como aproveitar esses instrumentos tecnológicos
13

em suas sequências didáticas.
Pamplona (2015, p.50) afirma que: “Uma vez que as metodologias
de ensino tradicionais não atendem às expectativas dos alunos do século
XXI, os educadores vêm se convencendo de que a educação e as escolas
precisam ceder a não tão nova realidade da força tecnológica e suas
linguagens”. É esse um dos grandes desafios da escola: aprender a se
colocar a serviço da educação e entender que as novas tecnologias estão
também ao seu serviço. O ponto cruciante é desagarrar-se das velhas
metodologias e inventar novas maneiras de ensinar. Os estudantes do
século XXI conhecem melhor o mundo a sua volta do que a escola. Se a
escola não inova poderá perder o seu espaço.
A mudança imediata do papel do professor, que deverá tornarse um facilitador da aprendizagem, é urgente! O aluno, nesse contexto,
passa a assumir seu papel como sujeito ativo no processo de ensino e de
aprendizagem, que deve ter como ponto fundamental a problematização.
Inclui-se também na vivência do professor, o entendimento claro do
contexto sócio-político-econômico e cultural no qual está inserida a escola.
Conforme aponta Lévy (2000, p. 79): “A competência do
professor deve deslocar-se, no sentido de incentivar a aprendizagem
e o pensamento, sua atividade será centrada no acompanhamento e na
gestão da aprendizagem”. Assim, Lévy abre a discussão em torno de
uma formação docente que supõe uma competência técnica que não se
desvincula da realidade e permite interagir nos diferentes aspectos da
práxis pedagógica, estabelecendo a mediação entre o pedagógico, técnicocientífico, sociopolítico e cultural.
O profissional da educação deve incorporar o espírito de equipe
e a postura interdisciplinar. Se hoje se vive numa sociedade planetária,
não se pode mais praticar o individualismo. Uma postura inadequada do
educador hoje desmorona todo um processo de ensino e aprendizagem.
A escola tem que incorporar, por integral, a prática democrática e abrir
suas portas e seu currículo para os anseios dos seus alunos e das suas
famílias. É urgente que se transforme o ambiente escolar num ambiente
de aprendizagem que requeira domínio de ferramentas computacionais,
bem como incluir modelos pedagógicos que venham atender os anseios da
sociedade que se tem hoje.
14

O século XXI se coloca para a humanidade como a página da
mais premente modernização. Situação essa que pressiona os mais variados
setores da sociedade a investirem nas novas tecnologias. Essas avançam
muito rapidamente trazendo para a sociedade todo tipo de facilidade em
serviços diversos que são úteis ao dia a dia das pessoas. Do computador à
câmera de vigilância; do quarto à cozinha, etc. as novas tecnologias estão
a serviço do ser humano, e também dos serem não-humanos. As novidades
estão a todo o momento sendo veiculadas na mídia.

Novas metodologias
Parece ter havido uma parada no tempo da Pedagogia. O século
XIX, época em que as ciências se ramificaram e cada uma tomou uma
especificidade de área do saber, poderia ter evoluído na metodologia de sala
de aula, mas para tristeza dos que pensam em mudar a forma de ensinar, a
Pedagogia e a Didática estacionaram no tempo.
Muitos foram os pensadores da Filosofia e da Pedagogia
que tentaram mudar esse quadro, no entanto foram muitos também os
obstáculos. Há entre os teóricos e os pensadores da educação, um rol de
ideias cronologicamente encadeadas. Dessas autoridades do pensamento
humano destacam-se Comenius, que viu o despertar de uma nova concepção
de criança, de uma criança que aprende brincando. E ele pergunta: “Por que
não se aprende brincando?” (Grandes Pensadores – Nova Escola, 2009,
p.33). Escreveu o primeiro livro ilustrado para crianças.
Piaget revolucionou o século XX com a teoria do Construtivismo,
por definir que a criança constrói o seu próprio conhecimento. Vygotsky,
que completa Piaget para desenvolver uma nova teoria pedagógica.
Para Vygotsky não basta conhecer, mas principalmente o conhecimento
tem que ser socializado. Eis o que se chama de socioconstrutivismo ou
sociointeracionismo.
Skinner inova escrevendo a obra ‘Tecnologia do Ensino’. E
afirma que “a escola do futuro será diferente de tudo que já se viu até hoje.
[...] Os estudantes irão à escola não porque serão punidos por faltarem,
mas porque se sentirão atraídos por ela” (SKINNER, 1972, p.129). Seria
suficiente para o aluno ter uma aprendizagem significativa interagindo
15

somente com o computador?
Entra em ação o conectivismo. As redes sociais tomaram conta do
dia a dia das pessoas. Através delas o conhecimento se dissemina. Por que
não utilizar a metodologia conectivista? “O behaviorismo, o cognitivismo
e o construtivismo são as três grandes teorias da aprendizagem utilizadas
mais vezes na criação de ambientes instrucionais. Estas teorias, no entanto,
foram desenvolvidas numa época em que a aprendizagem não havia sido
impactada pela tecnologia” (SIEMENS. In: APARICI, 2012, 83).
Aprende-se hoje,
tanto formal como informalmente; a
aprendizagem significativa acontece mais fora do que dentro da escola.
As ferramentas para que se chegue a esse conhecimento são acessíveis às
massas. As novas tecnologias invadiram todos os espaços. Assim sendo, é
óbvio que o professor deva aderir às novas metodologias; aprender novos
conceitos e inovar na sua postura em sala de aula. Trazer para sala de aula
as novas realidades das novas gerações: esse é um dos papéis da escola,
do professor.
Ainda sobre o conectivismo, Siemens (2004) afirma que: “As
teorias da aprendizagem existentes são insuficientes para compreender
as características do indivíduo aprendiz do século XXI, face às novas
realidades de desenvolvimento tecnológico e a sociedade organizada em
rede”. O autor coloca a comunidade educacional diante de um asteróide
de difusa visão e a convida a pensar (e decidir com urgência) em algo que
é de uma necessidade urgente – mudança de paradigma na aprendizagem.
Todas estas teorias da aprendizagem, em suma, deixam claro
que o conhecimento é um objetivo que é alcançado através do raciocínio
(cognitivo) ou da experiência. As três “grandes teorias”: Behaviorismo,
Cognitivismo e Construtivismo, construídas sobre as tradições
epistemológicas, tentam explicar como uma pessoa aprende.
Os teóricos postulam que o ponto de partida do Conectivismo é
o indivíduo. O conhecimento pessoal se compõe de uma rede que alimenta
organizações e instituições, as quais, por sua vez, retroalimentam a rede,
proporcionando nova aprendizagem para os indivíduos. Este ciclo de
desenvolvimento do conhecimento – da pessoa à rede, da rede à instituição
– permite aos alunos estarem atualizados em sua área, mediante as conexões
que vão formando.
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George Siemens (2004)ii apresenta nove princípios do
Conectivismo que, ao analisá-los, percebe-se que a metodologia conectivista
se desenvolve dentro do hipertexto. O conhecimento é adquirido através
dos nós de uma rede de informações que vão se conectando e estendendo
os seus links mais e mais, ampliando as informações, desvendando as
dúvidas e proporcionando elaboração de conceitos. O sujeito aprendente,
após o feedback proporcionado pela interação social entre os internautas,
chega a elaborar o seu conceito, adquirindo assim, uma aprendizagem
significativa. Nesse momento entrelaçam-se: conectivismo/interacionismo/
transdisciplinaridade. Transcendem-se as barreiras disciplinares chegando
ao axioma total (como diria Japiassu); ou tudo se transforma numa
metadisciplina.
Portanto, no âmago do conectivismo reside a ideia de que o
conhecimento está distribuído por redes de conexões, e a aprendizagem
está na capacidade de circular por essas redes. Entendendo toda a trajetória
teórica da aprendizagem e examinado o que postula o conectivismo, podese dizer que a aprendizagem é um processo interno-externo-socializável
que acontece no indivíduo constantemente aprimorado, dando-lhe
condições para outras aprendizagens. O Conectivismo habilita o aprendiz
para a era digital.

Procedimentos metodológicos
A pesquisa se desenvolveu numa abordagem qualiquantitativa
englobando um universo de 83 escolas da Rede Pública Municipal de
Tutóia, tendo como amostra 17 escolas. Suas variáveis foram: escolas
públicas municipais; alunos do ciclo de alfabetização; professores
alfabetizadores; gestores das escolas da amostra; pais e mães dos alunos
do ciclo de alfabetização das escolas da amostra; e técnicos de informática
dos laboratórios dessas escolas.
A pesquisa bibliográfica foi realizada durante todo o percurso da
investigação de campo pela necessidade de dirimir dúvidas a respeito da
teoria conectivista, para ‘dialogar’ com Siemens e Lévy (Conectivismo e
Hipertexto).
As técnicas e os instrumentos de pesquisa utilizados foram:
17

questionários, observações, visitas às escolas, palestra sobre o problema
da pesquisa, entrevistas, celulares, o “Projeto Revelando Minha Cidade”
e o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem - Tutoiaconectar.webnode.
com) que foi instalado para postagem das fotografias e produções textuais
dos alunos envolvidos no Projeto.
Os questionários foram aplicados com os professores e os gestores
escolares. Mas o principal instrumento foi o “Projeto Revalando Minha
Cidade”, que deu dinamismo à pesquisa e proporcionou uma visão mais
real do problema, mostrando que é possível alfabetizar crianças através do
computador e do celular.
Foram aplicados 120 questionários aos professores do ciclo
de alfabetização e 17 aos gestores escolares. A prova piloto foi realizada
em duas escolas: uma na sede do Município e outra na área de campo (são
duas realidades diferentes, quanto ao uso das novas tecnologias). Foram
entrevistados 40 alunos, 40 pais e/ou mães de alunos, 4 gestores escolares
e 2 técnicos de informática de 2 laboratórios de escolas da amostra.
Não houve dificuldades na realização do “Projeto Revalando
Minha Cidade”, pois as crianças são atraídas pelo fascínio da máquina
e por isso encontram maneiras fáceis de incorporar a escrita, a leitura, a
matemática, a cultura geral.
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Resultados e discussões
Essa experiência foi realizada em 17 escolas. Dessas, 10 com
laboratórios de informática, mas apenas 2 abraçaram o projeto “Revelando
Minha Cidade”- o instrumento que serviu de parâmetro para comparar o
resultado do processo de alfabetização entre os alunos que utilizam as novas
tecnologias atreladas às novas metodologias e os alunos que se alfabetizam
com metodologias convencionais, sem auxílio das novas tecnologias.
Figura 1- Gráfico “Professores Respondem”

Fonte - Resultado dos questionários aplicados na pesquisa

Verifica-se, através do gráfico acima, que os professores têm
muitas dificuldades em trabalhar com as novas tecnologias. De 120
professores, 85 acham possível alfabetizar crianças utilizando como
principal instrumento o computador e/ou o celular. Mas, desse mesmo
universo apenas 17 acham-se preparados para mediar o processo de
alfabetização através do computador e/ou do celular. Nenhum deles usa,
com os alunos, e-books na sala de aula. Somente 1 utiliza celular como
recurso didático. Apenas 21 usa o computador como recurso didático e,
somente 2 professores têm acesso a internet, com seus alunos, na sala de
aula.
Quanto aos Gestores Escolares, são radicais a respeito da
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proibição do celular em sala de aula. Dos 17 gestores apenas 11,76%
acham que o celular deve ser liberado na escola. 70,58% acham que o
celular deve ser liberado com restrições na sala de aula e 76,47% acham
que o celular deve ser liberado com restrições e controle dos pais.
Dos mesmos 17 gestores, 29,41% afirmam que as crianças
fazem uso do computador no laboratório de informática. Interessante que
o mesmo percentual (76,47%) que acha que o celular deve ser liberado
com restrições e controle dos pais, também acha que é possível alfabetizar
crianças com auxílio do computador e do celular.
Outro fato inusitado é que somente 41,17% dos gestores acham
que os professores estão preparados para mediar o processo de alfabetização
com auxílio do computador e do celular e o que é mais estranho, apenas
23,52% afirmam que as famílias dos alunos interagem com a escola na
discussão sobre o uso das novas tecnologias na educação. Isso significa
que nem a escola nem as famílias dos alunos e, principalmente a escola
porque é uma instituição de ensino, reconhecem a importância do uso das
TICs na educação.
Diante desse diagnóstico foram feitas reuniões com os gestores
escolares e com os professores do ciclo de alfabetização para uma
tomada de decisão, que resultou na elaboração de um projeto intitulado
“Projeto Revelando Minha Cidade (Anexo 3 – apêndice C)” que serviu de
instrumento incentivador no processo de aprendizagem dos alunos do ciclo
de alfabetização. Também serviu para inserir os professores no processo de
alfabetização digital.
O “Projeto Revelando Minha Cidade” foi apresentado à Secretária
de Educação Municipal que o achou muito interessante e que abriu as
portas das escolas para a continuação da pesquisa. O mesmo projeto teve
como objetivo geral alfabetizar, com auxílio do computador e do celular,
crianças de 6 a 8 anos de escolas públicas de Tutóia, utilizando como
ponto de partida a fotografia. Os objetivos específicos foram: 1) Estimular
a inclusão digital entre alunos e professores alfabetizadores. 2) Incentivar
o gosto e o prazer pela pesquisa individual e coletiva. 3) Criar um ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) para postagem das fotografias, estudo das
mesmas (interpretação, produção textual e leitura) e interação entre os
alunos das escolas envolvidas no projeto.
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Das 17 escolas envolvidas na pesquisa, apenas 2 não encontraram
nenhuma dificuldade em realizar o seu papel de articuladora entre as
crianças e as suas famílias durante todo o processo. As escolas restantes não
conseguiram fazer essa articulação, mas a maior dificuldade encontrada
durante todo o desenvolvimento da pesquisa de campo foi a resistência
dos professores em adotar o projeto, pois, salvo algumas exceções, sempre
reclamavam do comportamento dos alunos, do uso do celular e do próprio
despreparo para auxiliar os alunos nas atividades do projeto.
Os alunos das duas escolas que abraçaram o projeto integralmente
utilizaram tanto o celular como a câmera fotográfica para produzirem
as fotografias. No primeiro momento as fotografias foram inseridas no
computador e legendadas pelos alunos (os que ainda não tinham autonomia
da escrita utilizaram desenhos para completar as frases).
Interessante que um dos alunos do 3º Ano, numa das conversas
sobre como passar as fotografias do celular para o computador, disse: “Tia,
se o celular dele não tiver cabo, mas tiver Bluetooth ele passa as fotografias
pra mim que eu passo para o computador”. Isso vem comprovar a teoria
de que as crianças estão anos luz à frente dos professores no uso das
novas tecnologias e que o professor deve aproveitar esses momentos para
aprender com os alunos. Comprova também a teoria de George Siemens
sobre o conectivismo.
O gráfico abaixo mostra que as crianças do ciclo de alfabetização
das escolas da amostra que utilizam as novas tecnologias e as novas
metodologias alfabetizam-se num processo mais acelerado. Assim,
dos 509 alunos das 15 escolas que utilizam tecnologias e metodologias
convencionais, apenas 68,56% completaram o processo alfabetizatório
no final do ciclo. E, das 147 crianças das 2 escolas que utilizam novas
tecnologias e novas metodologias, 98,63% foram alfabetizadas com
sucesso.
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Figura 2 – Gráfico “Resultado do Processo Alfabetizatório”

Fonte - Resultado de questionários da pesquisa

Isso confirma a teoria de Vygotsky (ZDP), pois as crianças,
envolvidas no “Projeto Revelando Minha Cidade” interagem com o
computador e com o celular e ao mesmo tempo interagem entre si, um
ajudando o outro. Ficam em grupos de dois em cada computador discutindo
sobre o que estão realizando com a máquina. Quando estão fotografando,
enquanto uns fotografam as paisagens, por exemplo, outros fotografam
os colegas que estão fotografando. E depois, na sala de aula, discutem,
escrevem e/ou desenham sobre o trabalho realizado.

Considerações finais
Durante o trabalho de campo, enquanto o Projeto “Revelando
Minha Cidade” ia sendo desenvolvido, algumas entrevistas com gestores
escolares, professores, alunos e pais de alunos foram realizadas. A cada
intervenção dessas ia ficando mais claro que as crianças do ciclo de
alfabetização são sim, capazes de realizar a sua própria aprendizagem, ou
seja, capazes de construir o seu próprio conhecimento, e que, com o auxílio
do computador e do celular esse processo torna-se mais prazeroso e por
isso mais fácil.
A hipótese testada na pesquisa é falsa ao se descobrir que os
professores acreditam no potencial tecnológico das crianças que ainda
não sabem ler e escrever. Mas verdadeira, ao se verificar que os mesmos
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professores se acham despreparados para mediar o processo de ensinoaprendizagem com auxílio do computador e do celular. Seus recursos
didáticos e suas metodologias utilizadas são convencionais, não despertando
interesse nas crianças que, em sua maioria, chegam ao 3º ano analfabetas.
Para os professores e os gestores, as principais causas do fracasso
na alfabetização das crianças são: falta de apoio das famílias, indisciplina
na sala de aula e classes multisseriadas. Por outro lado, o que se observou
no percurso da pesquisa, foi que essas crianças são muito espontâneas
diante do computador e do celular e que desenvolvem as atividades com
auxílio dos mesmos, prazerosamente.
As principais dificuldades dos professores, apontadas por eles,
no processo de ensino, são: 1) Desvalorização por parte das autoridades
educacionais (100%). 2) Falta de reconhecimento do seu trabalho pela
sociedade (85,83%). 3) Falta de interação família-escola (82%). 4) Falta
de computadores na escola (39,16%). 5) Falta de bibliotecas nas escolas
(30%). 6) Falta de formação continuada de professores, no âmbito das
novas tecnologias (24,16%).
Ficou, então, constatado que, fotografando, postando as
fotografias no computador e nomeando-as; utilizando o mouse e o teclado,
e ainda, interpretando as fotografias e produzindo textos sobre as mesmas,
as crianças conseguem se alfabetizar mais rápido e com mais eficácia do
que as que não fazem uso das novas tecnologias e metodologias avançadas.
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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO:
AVANÇOS E REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO NO
BRASIL
SILVA, Heber Ferreira da3
RAMOS, Irma Nayara de Sousa4

Resumo
O presente trabalho objetiva mostrar os avanços sobre a educação no
Brasil, assim como refletir a trajetória da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB, incluindo o progresso educacional desde
1961 aos dias atuais. As várias reformulações feitas durante esse período
veio valorizar e regulamentar o ensino brasileiro. A LDB surgiu com a
finalidade de oferecer uma educação igualitária ao País à mesma tem sido
alvo constante de pesquisa para aprimorar conhecimentos sobre a Lei que
veio alavancar o crescimento para educação brasileira. Para a construção
desse trabalho utilizou-se do método analítico e descritivo, oriundas de
pesquisas bibliográficas exploratórias. Esse estudo caracterizar a LBD,
assim como os avanços e reflexões ocorrida durante o processo percorrido.
PALAVRAS-CHAVE: LDB. Avanços. Educação.

Introdução
Considerando os avanços da Educação e a necessidade de
entender melhor este processo, será feita uma reflexão embasado nas
Leis de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 1971 e a atual 1996, foi
possível fundamentar este artigo com o objetivo de entender a importância
das leis supracitadas e o comprometimento da mesma. Assim, o artigo
expõe o caminho trilhando pela legislação, citando parte da estrutura e
normatização do sistema educacional brasileiro. Discorre ainda sobre a
importância da educação para o ser humano e como ele é capaz de ensinar
3. Graduando do Curso de Licenciatura Plena em História. E-mail: heber.ferr@hotmail.com.
4. Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em História. E-mail: irmanayara.7@hotmail.com.
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e apreender com grandiosidade.
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. No século XXI a
educação no Brasil passou a ser tema de destaque, pois é evidente que
para a política e crescimento econômico a educação é fundamental.
O ensino profissional no Brasil se consolidou na década de 40,
promovido pela Lei Orgânica, no entanto essa Lei priorizava o ensino
secundário e o ensino normal para os filhos da elite, sedo que o ensino
profissional seria para formar os filhos dos operários, ou seja, a classe mais
vulnerável, a qual recebia um ensino de baixa qualidade e não lhes permitia
uma oportunidade a nível superior.
Essa situação se pendurou até a promulgação da LDB nº. 4024/61,
uma década depois houve a necessidade da promulgação da LDB nº
5.692/71 a qual trouxe também diversos avanços, porém não foi suficiente,
a partir de então foi promulgada a LDB nº 9.394/96, essas reformulações
foram realizadas com o objetivo de aperfeiçoar a LDB e melhorar o ensino
brasileiro.
Neste sentido, abordar o processo avaliativo de acordo com a
LDB, tanto para professor, como para o aluno, assim como os métodos
adotados, isso com o intuito de oferecer um ensino-aprendizagem mais
eficaz e notificar a importância do tema em questão para todos que atuam
ou pretendem atuar na educação brasileira.

Metodologia
Este estudo pode ser definido como bibliográfico por terem
sido feitas pesquisas em materiais publicados em livros e artigos. Gil,
(2010, P.29) lembra que praticamente toda pesquisa acadêmica requer em
algum momento a realização de trabalho que pode ser caracterizado como
pesquisa bibliográficas.
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Os dados foram coletados através de literaturas que abrangem o
tema da pesquisa, cuja se caracteriza como:
Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de
material já publicado, constituído principalmente de:
livros, revistas, publicações em periódicos e artigos
científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações,
teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de
colocar o pesquisador em contato direto com todo material
já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados
coletados na internet, devemos atentar à confiabilidade
e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente.
(PRONADOV, 2013, P.70)
Foram utilizados bibliografias de vários autores para obtenção de
suporte, acerca do tema pesquisado, afim de alcançar os objetivos traçados.
A abordagem da pesquisa, acerca se classifica em qualitativa. A pesquisa,
sob o ponto de vista da sua natureza é básica, objetiva gera conhecimentos
novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista.
O tema em questão foi fruto de uma inquietação do autor, a
pesquisa foi então estruturada levando em consideração a necessidade
de levantar questões que visão fomentar e responder as interrogações
levantadas. Para provocar essa discursão foram utilizadas contribuições
de vários autores, a exemplo temos Germano para maior embasamento no
trabalho.
No primeiro momento foi decidido o tema a ser explorado, a
seguir foi feito o levantamento das informações sobre o referido assunto,
e finalmente a construção escrita do trabalho, visando assim concluir o
estudo da temática apresentada.
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Concepções da lei de diretrizes e bases da educação nacional
Lei nº 4.024/61
A primeira LDB foi promulgada à cinquenta e cinco anos, aos 20
de dezembro de 1961, durante o governo João Goulart, a partir dessa data
houve avanços significativos, a necessidade de mudanças ocorreu devido
a legislação anterior ser centralizadora, desde então diversas ementas e
projetos foram substituídos na tentativa de melhorar a educação.
A LDB sancionada em 1961 resultou em um método educacional
descentralizado, oferecendo autonomia às redes, proporcionou para as
escolas liberdade para organizar seu currículo. Foi criado o Conselho
Federal de Educação, houve um repasse de 12% do orçamento da União e
20% dos municípios para a educação.
Nesse período foi instituído o ensino primário em um prazo
mínimo, a qual seria quatro séries em apenas um ano, isso para as crianças
a partir dos sete anos, o mesmo obrigatório. Essa lei designou ainda que o
ano letivo seria de cento e oitenta dias para o ensino primário, já a formação
do educador no ensino normal, o médio seria cursos de nível superior e
ficando o ensino religioso como facultativo.
O art. 39,§1º e §2º da Lei 4.024/61 discorre sobre:
Art. 39. A apuração do rendimento escolar ficará a cargo
dos estabelecimentos de ensino, aos quais caberá expedir
certificados de conclusão de séries e ciclos e diplomas de
conclusão de cursos.
§1º Na avaliação do aproveitamento do aluno
preponderarão os resultados alcançados, durante o ano
letivo, nas atividades escolares, asseguradas ao professor,
nos exames e provas, liberdade de formulação de questões
e autoridade de julgamento.
§ 2º Os exames serão prestados perante comissão
examinadora, formada de professores do próprio
estabelecimento, e, se este for particular, sob fiscalização da
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autoridade competente. http://avaliaçãodaaprendizagemshofia.blogspot.com.br acesso (07/12/2016)
Nesse sentido, entendemos que a educação obteve alguns avanços,
porém não suficientes vários obstáculos existiram nesse período, a exemplo
tínhamos professores mal qualificados, equipamentos deficientes e muitos
inexistentes, a distância de casa para a escola, falta de transporte, faltava
roupas para as crianças irem a escola, assim como a própria alimentação e
muitos trabalhavam para ajudar na renda familiar.
É importante ressaltar que em 1964, deu-se início ao golpe militar
a qual a sociedade brasileira protestava por maiores participações politicas
e restruturação para a educação, assim como outros setores buscavam
melhor condições de vida e políticas que amparasse as desigualdades
existente no Brasil.
De acordo com Germano, (1994):
Na época, boa parte das lideranças estudantis, dos
intelectuais de esquerda e, em escala bem menor, das
lideranças operárias e camponesas havia se engajado,
notadamente no período 1969-1971, na luta armada
contra e em favor de uma revolução, entendida como
de libertação nacional, popular democrática ou mesmo
socialista, dependendo da organização política em que se
militava. Assim, não se tratava mais de lutar por “reformas
de bases”, entre as quais a reforma educacional, conforme
o ideário pré-1964, mas de empreender de fato uma
transformação estrutural profunda na sociedade brasileira.
(GERMANO, 1994, p.162).
Esse período ficou caracterizado pela censura, falta de
democracia, por omissão de direitos constitucionais e muita persecução,
em meio a tanta luta e perseguição por mais direitos. Ainda neste período o
sistema educacional brasileiro foi inspecionado e reordenado.
Decretos-Lei em relação à educação:
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A Lei n. 4.464/64 que proíbe o funcionamento da União Nacional dos
Estudantes (UNE) criada em 1937;
A Lei n. 4.440/64 que institucionaliza o salário-educação: 2% do salário
mínimo regional pago pelas empresas à Previdência Social, em relação a
todos os empregados; do valor arrecadado, 50% compete aos governos
estaduais aplicar no ensino fundamental e o restante destina-se aos
Estados mais carentes, através do Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação, gerido pelo MEC. http://pedagogiaaopedaletra.com/umareflexao-sobre-o-sistema-educacional-brasileiro/ (acesso 08/12/2016)
De acordo com exposto, podemos entender que foram anos de
muitas mudanças e que a LDB deveria acompanhar e ampliar seus projetos,
através das divergências do período houve a necessidade de sancionar uma
nova Lei com o objetivo de melhorar a educação em nosso País, dessa
forma foi promulgada a Lei de nº 5.692/71.
Lei nº 5.692/71
Considerando a necessidade de reestruturação na educação foi
sancionada a Lei de nº 5.692/71, com o objetivo de ampliar os projetos já
existentes na LDB nº 4.024/61 e reformular o ensino primário e médio,
a qual passou para o ensino de 1º e 2º graus. Na época dessa transição o
Brasil passava por momentos difíceis em sua história, o País era comandado
pelos militares.
Germano (1994) ressalta que:
A extensão da escolaridade obrigatória, compreendendo
agora todo o denominado ensino de 1° grau, junção
do primário com o ginásio e a generalização do ensino
profissionalizante no nível médio ou 2° grau. (GERMANO
1994, p.164).
Essa Lei veio designar diversas mudanças para a educação,
a partir de então o ensino tornou-se obrigatório dos sete aos quatorze
anos, assim como a educação moral e cívica, Educação Física, Educação
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Artística, supletivos, além da valorização da educação profissional, isso
resultou em algumas conquistas e avanços para os brasileiros que poderão
retomar ao sonho de estudar novamente, embora o momento fosse mais de
interesse político.
Conforme Nagle (1973) as matérias e conhecimentos presentes
nesse currículo tinham o objetivo de padronização da formação dos alunos,
tendo como fim último a manutenção da unidade nacional do país e,
assim contribuir para a estabilidade social, refletindo um grande controle
ideológico. Daí as matérias obrigatórias serem fixadas pelo Conselho
Federal de Educação.
Houve várias incoerências nos discursões de governo em relação
a educação no contexto da época, as aplicações e investimentos em
educação foram reduzidas, ao mesmo tempo em que se expressava um
País com potencialidade. O que estava em jogo na política educacional
em apreço era uma questão de hegemonia salvaguardada por um Estado
militar, onde a função de domínio foi claramente predominante, em
virtude da forma de ditadura militar que ele assumiu nessa quadra da nossa
história”. (GERMANO, 1994)
Sendo assim, percebemos que a LDB de nº 5.692/71, foi criada
em um período de crise econômica e social, a qual não era possível diálogos
entre os grupos, onde houve inclusive a retirada de algumas disciplinas e
inclusão de outras em benefícios próprios do governo como a disciplina
moral e cívica que teve o objetivo de doutrinar e educar para este momento
tenso da história.
Segundo Horta (1994) a Educação Moral e Cívica esteve
presente nos currículos escolares, de forma explícita e às vezes implícita,
em todas as formulações curriculares da educação de quase todos os níveis
de ensino, ao longo de toda a história da república brasileira. Ela sempre
teve a característica de ensino de valores, bem como a de “formar” os
indivíduos, de acordo com a sociedade desejada.
De acordo com o Decreto-lei 869, de 1969, em seu Art. 2o, a
Educação Moral e Cívica teria como finalidade:
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação
do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do
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amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração
de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores
espirituais e éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de
solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições,
e aos grandes vultos de sua história;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na
dedicação à família e à comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e
o conhecimento da organização sócio-político-econômica
do País;
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades
cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na
ação construtiva, visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e
da integração na comunidade.
Parágrafo único. As bases filosóficas, de que trata este
artigo, deverão motivar:
a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares
do magistério nacional, público ou privado, tendo em vista
a formação da consciência cívica do aluno;
b) a prática educativa da moral e do civismo nos
estabelecimentos de ensino, através de todas as atividades
escolares, inclusive quanto ao desenvolvimento de hábitos
democráticos, movimentos de juventude, estudos de
problemas brasileiros, atos cívicos, promoções extraclasse e orientação dos pais (Secretaria de Estado dos
Negócios da Educação 1976, p.135).
Neste sentido entendemos que os avanços na educação existiram
de fato, porém através de um processo lento e sempre com segundas
intenções por parte do governo. A partir de 1988 com a promulgação da
Constituição Federal a educação tomava novos rumos para o crescimento,
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foi um marco histórico para o Brasil, tanto no quesito educação como em
todas as outras áreas carentes de políticas que amparasse sua questão.
Com o fim do governo militar e a promulgação da Constituição
Federal a educação ganhou efetivação de direitos para um novo contexto
educacional. O direito a educação está referido nos Art. 205 a 2014 da C/F
1988.
A Constituição Federal discorre através dos artigos 205, 206,208
e 213 o seguinte:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado
mediante a garantia de:
III - Atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0
a 6 anos de idade.
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais
ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I – Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação.
Diante do exposto é notável o progresso que a sociedade
brasileira obteve a partir de 88 e como tais mudanças refletiram na vida das
pessoas, tanto na educação como na saúde e tantas outras áreas inerentes
a construção educacional, como já supracitado no início deste trabalho
a LDB de 1961 convivia com várias contradições, as quais as respostas
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vieram vinte e sete anos depois com a efetivação do direito educacional.
Todas essas mudanças encaminharam para a LDB de 1996,
a qual veio determinar e legitimar a educação em todos os níveis com
embasamento nos princípios presentes na Constituição Federal de 88.
Lei nº 9.394/96
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96
foi sancionada aos 20 de dezembro de 1996, na época o País tinha como
presidente Fernando Henrique Cardoso, já havia se passado trinta e cinco
anos da promulgação da primeira LDB, essa modalidade veio discutir
autonomia universitária, assim como educação a distância dentre outros
avanços.
Essa Lei veio efetivar a inclusão da educação infantil como
primeira etapa da educação básica, instaurou ainda o ensino fundamental
de 8 anos obrigatório e gratuito, a carga horária mínima passou a ser de 200
dias letivos ou 800 horas, nesse período também foi criado o Plano Nacional
de Educação (PNE) e houve a exigência de formação de nível superior para
atuar na educação básica, por tanto diversos avanços significativos para o
sistema educacional brasileiro surgiu neste período.
Silva Júnior (2002, p. 100) entende que as reformas que se
processam no âmbito do redirecionamento das políticas para o ensino
médio integram, também, a reforma do Estado e estão relacionadas com
o movimento de “reorganização da economia mundial e do trabalho”,
requerendo a redefinição da educação média.
Contudo essa redefinição trouxe um método de ensino e avaliação
ampla com o objetivo de melhorar o aproveitamento e aprendizagem dos
alunos, como mostra a seguir no Art. 13 da LDB/96:
I – Participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
III – Zelar pela aprendizagem dos alunos;
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IV – Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento;
V – Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos,
além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
VI – Colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade.
O rendimento escolar foi uma das propostas que a LDB/96
trouxe para inovar o sistema educacional, assim como organizar e facilitar a
aprendizagem para a sociedade, incluindo a família no projeto pedagógico
com a perspectiva de adquirir conhecimentos e entendimentos sobre esse
novo método.
Cabe ressaltar que a diretriz da Lei 9.394/96, no artigo 36,
inciso II, sugere metodologia e avaliação que instiguem o crescimento dos
alunos; O parágrafo primeiro completa o termo como mostra a seguir:
§ 1o. - Os conteúdos, as metodologias e as formas de
avaliação serão organizados de tal forma que ao final do
ensino médio o educando demonstre:
I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que
presidem a produção moderna;
II. conhecimento das formas contemporâneas de
linguagem;
III. domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia
necessários ao exercício da cidadania.
Corraborando com a LDB/96, entendemos que o novo método
avaliativo é de grande valia para a aprendizagem dos estudantes, o
mesmo possibilita domínio sobre as disciplinas e as questões inerentes ao
desenvolvimento do aluno durante os estudos, proporcionando ainda uma
visão crítica sobre a dada realidade.
Dessa forma, é possível identificar diversos avanços para a
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educação em nosso País, houve avanços na questão de avaliação da LDB
de 61 para a LDB de 71, a qual reforça que os aspectos qualitativos devem
preponderar sobre os aspectos quantitativos. A LDB de 96 superou as
outras duas leis, pois a mesma avançou grandiosamente quando diz que
além de preponderar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, a
avaliação deve ser contínua e cumulativa, não em momentos isolados do
resto do processo.

Considerações finais
Este estudo buscou compreender os avanços e fazer uma reflexão
sobre as LDB, 61, LDB 71 e a atual LDB 96, assim como explanar sobre o
sistema educacional no Brasil. 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.
É possível destacar que alguns assuntos defendidos a anos atrás
sobre educação e crescimento educacional ainda é presente nas discursões
sobre ensino na atualidade, pois cinquenta e cinco anos após a primeira
LDB e apesar de todo avanço que sofreu a educação, é possível encontra
um sistema educacional fragmentado, isso ocorre por questões políticas e
econômicas que o Brasil vem sofrendo.
No entanto, a LDB veio alavancar a educação, assim como
contribuí para diversas reformulações feitas deste 1961, tanto para o aluno
como para o professor, ainda é interessante lembrar os momentos tensos
que o País sofreu durante a ditadura militar e como a educação foi alienada
naquele cenário. Ressaltar também sobre a contribuição da Constituição
Federal, tanto para a educação, como para a saúde, políticas sociais,
elementos que vieram transformar a realidade brasileira.
A educação é de suma importância para o crescimento humano,
transforma indivíduos em pessoas com senso crítica, possibilita um olhar
amplo sobre as questões inerentes ao cotidiano que envolve o mundo atual.
Além de oportunizar pessoas a fazerem uma graduação e conhecer uma
nova realidade.
Nesse sentido, pode-se afirmar que muitos foram os ganhos
educacionais para o Brasil, mesmo diante a tantas contradições, os avanços
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foram significativos e trouxeram várias conquistas ao sistema educacional,
isso veio agregar valores intelectual para a sociedade brasileira.
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Resumo
O mercado de trabalho está a cada dia mais competitivo, com
inúmeras transformações no âmbito corporativo, exigência incessante
de altos níveis de resultados, e uma constante inovação, atrelado ainda
a globalização. Em virtude disso, as organizações são instigadas a não
só a oferecer produtos e serviços de qualidade, mas também trabalhar
na obtenção e detenção de talentos na tentativa de melhorar e até mesmo
a reverter cenários econômicos. Assim, o presente trabalho objetiva
investigar como o processo de recrutamento e seleção de pessoas vem se
tornando essencial no âmbito coorporativo, utilizando-se de estratégias
de captação de profissionais diferenciados, melhorando e reestruturando
o clima organizacional, evitando a alta rotatividade de funcionários e
possíveis transtornos a empregadora, além de elevar a produtividade das
organizações. Para a construção desse trabalho utilizou o método analítico
e descritivo, oriundas de pesquisa bibliográficas exploratória. Esse estudo
visa mostrar a importância de um processo seletivo bem feito, que o mesmo
se efetivado de maneira correta, impessoal e com as técnicas e ferramentas
adequadas, pode servir como base para os gestores de empresas na
tomada de decisão, podendo assim ser um diferencial nesse mercado que
se encontra dia após dia mais acirrado e competitivo. No entanto, como
todo processo seletivo por mais estratégico e planejado que seja pode
haver falhas, enfatizamos que o mesmo demanda muito profissionalismo
e conhecimento, pois não é tão fácil prospectar e reter talentos, mas que
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com uma equipe qualificada e comprometida, a utilização de técnicas e
ferramentas certas, pode-se alcançar o sucesso esperado.
Palavras Chaves: Recrutamento. Seleção. Clima Organizacional. Técnicas
e ferramentas de Seleção

Introdução
Com o advento da globalização o mercado se encontra dia após
dia mais competitivo, há uma necessidade incessante de adequação as novas
tendências e de atingir e satisfazer um público cada vez mais exigente.
Há uma cobrança notória por parte do mesmo, por produtos e serviços de
qualidade, inovação, preços atrativos, além de um ótimo atendimento.
Na busca de se sobressair dentre os demais, muitos gestores visam
esse alavancamento investindo no capital humano, e conseqüentemente,
no processo de recrutamento e seleção de novos talentos. De acordo com
Chiavenato (2009) o processo de recrutar e selecionar pessoas é de extrema
importância, pois não se tratar só de admitir pessoas, e sim um processo no
qual é possível atrair e abastecer talentos e competências para a organização
na busca de seu objetivo principal que é atrair e manter clientes. Neste
sentido, pergunta-se até que ponto o processo de recrutamento e seleção
pode influenciar dentro da organização? Em vista do questionamento
apresentado acima, o presente trabalho tem como objetivo geral investigar
como o processo de recrutamento e seleção de pessoas vem se tornando
essencial no âmbito corporativo, utilizando-se de estratégias de captação
de profissionais diferenciados, melhorando e reestruturando o clima
organizacional, evitando a alta rotatividade de funcionários e possíveis
transtornos a empregadora, além de elevar a produtividade das organizações.
O mesmo possui ainda como objetivo específico definir e trabalhar pontos
como os tipos de recrutamento e seleção e técnicas utilizadas, como esse
processo se bem elaborado e efetivado pode interferir diretamente no clima
organizacional da empresa, de que maneira como o mesmo pode intervir
no desempenho dos colaboradores e nos resultados esperados, como ele
pode reduzir o nível de rotatividade de funcionários na organização, além
de evidenciar a importância de se ter um setor de Recursos Humanos nas
organizações.
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A escolha deste tema deve-se a uma inquietação pessoal motivada
por uma busca constante de melhorias no processo de seleção, na busca de
perfis ideais para empresas, e como os mesmos podem influenciar dentro
das organizações, nisto consiste a relevância da pesquisa, esta pesquisa
é de caráter bibliográfico, e a estratégia utilizada foi escolhida porque
acreditamos ser uma oportunidade para expor e discutir a dinâmica e
possíveis transformações existentes no cenário em que se encontram as
organizações atualmente.

Recrutamento e seleção: conceitos e diferenças
Recrutar e selecionar pessoas é atualmente uma das ferramentas
mais valiosas na gestão de pessoas dentro das organizações, e por meio
deste, foi possível perceber o quão é importante o recurso humano para
as organizações. De acordo com Araujo e Garcia (2009) para se ter um
processo de recrutamento e seleção bem feito e com resultados satisfatórios
é necessário sobretudo detectar quais as verdadeiras necessidades da
organização, e qual o perfil de profissional que será capaz de suprir essas
faltas, pois só após ter a ciência do que a organização realmente precisa
é que se deve montar o plano de decisão a ser tomado. É de fundamental
importância que os gestores saibam diferenciar todas as ferramentas na
área de recursos humanos, para assim, alcançar sucesso ao fim de todo
os processos. Muitas pessoas acreditam que o recrutamento e a seleção
são unívocos, no entanto, os mesmos são processos distintos, apesar de
estarem diretamente atrelados.
De acordo com Chiavenato (2004), o recrutamento é o início
do todo o processo seletivo, é onde a organização busca atrair candidatos
a vaga ofertada com as qualificações necessárias para exercer suas
atividades. Ou seja, o processo de recrutamento é o conjunto de técnicas
que tem como objetivo despertar o interesse de pessoas com habilidades e
qualificação especificas para cada cargo oferecido. É a divulgação da vaga
ofertada pela a empresa, com a descrição do cargo oferecido, juntamente
com os pré-requisitos, habilidades e qualificações que o candidato à vaga
deve possuir. Por isso, é de grande relevância que esse procedimento seja
devidamente elaborado e alinhado ao que a empresa busca, sendo também
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capaz de atrair uma quantidade de candidatos suficientes para a realização
da seleção
“As atividades de recrutamento de uma empresa devem ser
altamente estimuladoras, no sentido de fazer com que potenciais candidatos
queiram, realmente, ingressar na organização.” (BULGACOV, 2006, p.
337). Esse processo também serve como uma triagem de candidatos à
vaga destinada, excluindo aqueles que não possuem o perfil almejado pela
empresa. O recrutamento tem seu fim quando a empresa decide não mais
receber candidatos a vaga em questão. Logo inicia-se o segundo passo do
processo seletivo, a seleção.
Assim como retrata Santos e França (2009), o candidato escolhido
no processo seletivo não será necessariamente aquele que apresenta uma
maior habilidade e capacidade, mas sim aquele que possuir um perfil
mais alinhado ao perfil esperado pela organização, de acordo com suas
necessidades. O processo seletivo, se realizado de forma correta, serve
como um filtro, onde apenas as pessoas que realmente se enquadrem as
vagas oferecidas adentrem à organização.
Em suma, a seleção é um conjunto de técnicas que visam
identificar dentre os candidatos recrutados aquele que melhor se adequa
a vaga em aberto, levando em conta as condições do mercado naquele
momento para a organização. Para a execução do processo seletivo utilizase de várias ferramentas de avaliação e análise, como a entrevista, testes de
conhecimento e dinâmicas de grupos, e posteriormente a comparação das
informações colhidas pelas mesmas. No processo de seleção a atenção deve
ser redobrada, pois é nele que se vai definir, através de diversas estratégias
e técnicas qual o melhor candidato, entre os demais, e este ocupará a vaga.
Selecionar pessoas é comparar as diferentes características, habilidades e
experiências de indivíduos inteiramente distintos.

Tipos de recrutamento
Ao realizar o processo de recrutamento a empresa pode optar três
tipos distintos de recrutamento, podendo ele ser interno, externo e misto. O
recrutamento interno dar-se-á quando a organização, de acordo com suas
políticas e gestão de recursos humanos, decide preencher uma vaga em aberto
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com o remanejamento de seus colaboradores. Esse remanejamento pode
ser feito por meio de movimentação vertical (promoção), movimentação
horizontal (transferência) ou movimentação diagonal (transferência
com promoção). Segundo Pontes (2008) o recrutamento interno é uma
forma de preencher a vaga ofertada através da utilização da promoção de
funcionários que mostram capacidade e habilidade para subir de cargo
na empresa e estão aptos a mesma; ou ainda através de transferências de
colaboradores, que se dá quando o funcionário já faz parte do quadro da
empresa e pode ser deslocado para um outro setor ou outra filial, visando
um maior crescimento do mesmo dentro da organização. Esse tipo de
recrutamento estimula os colaboradores a se aperfeiçoarem cada vez mais,
tendo em vista a possibilidade de acessão dentro da empresa, além de
fazer com que os mesmos se sintam mais valorizados e mais motivados a
trabalhar e dar o seu melhor.
O recrutamento interno traz vantagens e desvantagens para
a organização, pois, apesar de o mesmo ser mais econômico, ágil e
que aumente a motivação dos funcionários, ele também pode surtir em
conflitos entre colaboradores e gerar perca de autoridade dos funcionários
promovidos em virtude do vinculo de familiaridade existente entre os
demais funcionários.
O recrutamento externo se constitui quando a organização não
possui candidatos suficientes dentro da mesma para o processo seletivo,
ou no caso de a mesma optar por preencher a vaga em aberto com
candidatos oriundos do mercado de trabalho, que sejam capazes de suprir
as necessidades da empresa. De acordo com Ratto (2008) “O recrutamento
externo faz a oxigenação do quadro de colaboradores, permitindo assim,
um contato com profissionais mais experientes e com potenciais diversos”.
Esses candidatos são atraídos por diferentes métodos de recrutamento, que
podem ser, através de anúncios, banco de dados, agencia de recrutamento,
universidades, sindicatos, entre outros.
Assim como o recrutamento interno, este tipo de recrutamento
também tem suas vantagens e desvantagens. O mesmo pode resultar em
bons resultados com o quadro de funcionários renovado, maior diversidade
e inovação, no entanto, pode ser um processo mais dispendioso no fator
tempo e custos, mais inseguro por não se conhecer os novos colaboradores
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e pode gerar desmotivação entre os demais funcionários da empresa.
No modelo de recrutamento misto faz-se a atração de indivíduos
de maneira interna e externa à organização. Nesse processo as vagas
são distribuídas para candidatos internos e externos, a avaliação é feita
de maneira externa á empresa para evitar qualquer tipo de influencia,
equiparando assim qualquer vantagem para todos os aspirantes a vaga.
Em virtude das desvantagens do recrutamento interno e externo esse tipo
de modalidade é a preferida para a maioria dos gestores. O recrutamento
misto pode ser executado de três maneiras. Pode-se, assim, fazer uso do
recrutamento externo e logo após o recrutamento interno, utiliza-se também
o recrutamento interno em um primeiro momento e posteriormente o
recrutamento externo, e ainda há ainda a opção de executar o recrutamento
externo e interno concomitantemente. Vale lembrar que, o que vai definir
qual tipo de recrutamento a organização deve utilizar é a realidade em que
a mesma se encontra, para que assim se possam traçar estratégias para
suprir e alcançar os resultados esperados pela organização.

Técnicas de seleção
Logo após ser feito o levantamento das informações sobre a vaga
ofertada, descrição das competências do candidato almejadas pela empresa
e recrutamento, começa-se o processo de seleção através da triagem dos
candidatos recrutados. Durante a triagem os gestores analisam os perfis
de todos os candidatos através dos currículos. Os candidatos que são
aprovados para a segunda fase são submetidos a alguns testes. Para este
fim existem algumas técnicas ou ferramentas que podem ser utilizadas
nesse processo. Através da utilização dessas ferramentas é possível se
fazer uma analise mais ampla de todos os aspirantes a vaga, eliminando
possíveis erros através de um prognóstico findado em uma analise e um
estudo de traços de personalidade individuais e grupais, que podem ajudar
o avaliador a entender e poder antever o comportamento de cada candidato
diante de situações distintas e possíveis dentro da organização.
As técnicas de seleção são classificadas em cinco grupos:
entrevista, prova de conhecimento ou capacidade, teste psicológico, teste
de personalidade, e técnicas de simulação. (CHIAVENATO, 2005)
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Entrevista:
A entrevista é o processo de conversação entre o candidato e
o avaliador, onde o avaliador terá uma maior percepção do candidato,
podendo-o avaliar em todos os aspectos através de perguntas e respostas
orais direcionado ao candidato. Parafraseando Chiavenato (2000) ele
classifica este instrumento em quatro tipos:
•

Ø Entrevista totalmente padronizada: É o formato de entrevista
fechada ou estruturada, ela é pré-elaborada. As questões abordadas
tem a forma de verdadeiro ou falso, sim ou não, agrada ou
desagrada, entre outras.
Ø Entrevista padronizada quanto às questões: Nesse tipo de
entrevistas as questões também são pré-elaboradas, no entanto, as
respostas são abertas. O entrevistador se mune de uma lista das
questões a serem feitas pelo mesmo ao entrevistado, tendo como
objetivo coletar dados sobre o entrevistado.
Ø Entrevista diretiva: São entrevistas que não possuem questões
especificas. Seu ponto chave são as respostas obtidas do candidato,
pois objetiva conhecer conceitos espontâneos do entrevistado. As
questões são formulas no decorrer da entrevista, visando obter
respostas determinadas.
Ø Entrevista não diretiva: Se refere a entrevistas não estruturadas.
Elas não são especificadas em sua composição, são completamente
livres. Neste caso o entrevistador conduza entrevista, de uma
maneira simples e clara colocando em execução.
Provas de conhecimento ou capacidade:
Esta modalidade é uma ferramenta que visa avaliar os
conhecimentos e habilidades de cada candidato. Através dela é possível
mensurar os graus de conhecimento profissionais e técnicos necessários
ao cargo. As provas podem ser orais, escritas ou praticas, e devem ser
escolhidos de acordo com a função a ser desempenhada pelo candidato.
• Testes psicológicos:
Com essa ferramenta é possível analisar o perfil profissional,
comportamento e aptidões de cada candidato. Os testes psicológicos
•
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analisam amostras do comportamento humano sob determinadas condições
pré-estabelecidas, a fim de fazer um comparativo com padrões baseados em
pesquisas estatísticas. Assim, esses testes mostram se o perfil do candidato
se adequa a vaga a ser preenchida, prevendo como esses candidatos se
comportariam em determinadas situações de trabalho.
• Teste de personalidade:
Os testes de personalidade visam analisar os diferentes traços de
personalidade, sejam eles determinados pelo caráter ou temperamento,
esses testes também identificam interesses, aspectos motivacionais e
distúrbios emocionais, revelando assim fatores de personalidade que
podem interferir na vida profissional do candidato.
• Técnicas de simulação:
Através das técnicas de simulação é possível analisar o
comportamento do candidato num contexto grupal, diante à uma situação
futura ao qual o candidato irá se deparar ao exercer o cargo em questão.

Clima organizacional
Em todo sistema organizacional, quando um novo indivíduo é
inserido ele visa não somente se sentir parte do grupo em que se encontra,
mas também atender suas necessidades de auto-realização, no entanto nem
sempre essa tentativa se faz positiva. Ao se inserir um novo membro em
uma organização deve-se atentar e saber lidar com as diferenças individuais
de cada um frente ao grupo, pois o clima entre o individuo e os demais,
tende a ter uma grande influência sobre a vida do grupo como um todo.
Segundo Fleury e Sampaio (2002) o clima organizacional refere-se a como
os indivíduos percebem a organização em que estão inseridos, e a como
essa percepção pode ser vista e sentida por cada individuo de acordo com
fatores ligados ou não a mesma, fatores esses que são inerentes a realidade
de cada individuo.
O clima organizacional vem sendo estudado desde o processo da
revolução industrial e do progresso do estudo da teoria comportamental.
Com o passar do tempo as organizações vem dando uma atenção em
especial a esse assunto, na tentativa de entender como a qualidade do
ambiente de trabalho é sentida pelos colaboradores, e como essa percepção
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pode afetar a produtividade dos mesmos. Esses estudos têm nos mostrado
que existe uma relação de grande relevância entre o clima percebido nas
empresas, o desempenho dos colaboradores e a lucratividade da empresa.
As pessoas são constantemente influenciadas pelo clima organizacional em
que estão inseridas, ao mesmo tempo em que influenciam o mesmo.
A etimologia do termo clima organizacional é oriunda do grego
klima que denota tendência ou inclinação. O termo clima organizacional
se refere aos atributos motivacionais existentes no ambiente interno da
organização, onde estes são responsáveis pelos distintos graus de motivação
dos colaboradores. Assim, o clima organizacional pode ser definido como
a percepção coletiva que os colaboradores possuem da organização em que
estão inseridos, e como reagem a ela. Essa percepção pode ser positiva ou
negativa de acordo com a interpretação que cada colaborador faz diante as
normas, políticas, conduta da empresa e suas necessidades pessoais.
O clima organizacional depende de diversos fatores, entre eles,
a estrutura e cultura organizacional, inserção e treinamento de indivíduos
e equipes, estilo de liderança, remuneração e benefícios, oportunidade
de acessão profissional, e condições econômicas da empresa. Ele não é
algo que pode ser criado e implantado pela organização, pois é algo que já
existe dentro da mesma, resultante de fatores internos, tomada de decisões
e pela maneira que são liderados por seus gestores, induzindo-os assim a
determinados tipos de comportamento.
Existem três tipos de clima organizacional, sendo eles classificados
como: clima favorável, clima desfavorável e neutro. Quando a empresa
possui o clima favorável ela geralmente dispõe de um ambiente de trabalho
apropriado, se mune de bons valores, e os colaboradores se dedicam as suas
tarefas; a empresa que possui o clima desfavorável apresenta colaboradores
insatisfeitos, alta rotatividade baixo comprometimento e desempenho de
seus colaboradores; já aquelas que possuem o clima neutro apresentam
um grau de satisfação mediano e expõe índices medianos de rotatividade e
comprometimento por seus empregados.
De acordo com Luz (1995) O clima retrata o grau de satisfação
material e emocional das pessoas no trabalho. Observa-se que esse clima
influencia profundamente a produtividade do individuo, e conseqüentemente
da empresa. Em um ambiente onde o clima organizacional se encontra
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minado é possível detectar claramente fofocas e boatos que interferem no
dia a dia e produtividade da empresa, funcionários tentam se sobressair em
cima dos outros de maneiras antiéticas tornando o ambiente de trabalho
difícil de lidar e com constantes transtornos, resultando no descontentamento
de muitos funcionários, baixa produtividade, serviços de baixa qualidade,
alta rotatividade de funcionários, reclamações trabalhistas e por fim percas
financeiras para a empresa. Assim é primordial a manutenção de um bom
relacionamento e socialização na empresa, pois com esses aspectos é
possível influenciar a motivação e integração entre funcionários, reduzir
conflitos entre todos, aprimorar o nível de comunicação entre os níveis
hierárquicos, promover o comprometimento dos colaboradores com
a organização e o trabalho a ser exercido, e facilitar o alcance de metas
individuais e coletivas. Ainda é possível, a produção de resultados acima
do esperado pela organização, além de a empresa tornar-se um ambiente
propicio para a atração e retenção de bons profissionais.

A interação humana para o bom desempenho organizacional
da empresa
A atmosfera percebida pelos funcionários no ambiente
organizacional interfere diretamente na produtividade de cada profissional,
por este fator deve ser constantemente monitorado, afinal os prejuízos
gerados por uma gestão ineficiente do clima organizacional são altos para
a organização. Ao gerir um ambiente de amizade, participativo e união e
um clima organizacional saudável de forma apropriada, a empresa passa
a analisar mais profundamente o seu ambiente interno e externo, sendo
capaz de identificar precocemente possíveis transtornos e tratando-os
corretamente, propiciando então um clima favorável e propicio para o
bom desempenho de seus colaboradores, satisfação dos clientes externos e
conseqüentemente a lucratividade da empresa.
O clima organizacional está diretamente ligado ao processo de
seleção. Na maioria das vezes em que há problemas no clima da organização
deve-se a má seleção e a contratação de funcionários que até possuem as
competências técnicas para a função a ser exercida, mas não possui as
competências comportamentais compatíveis com a realidade da empresa.
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Por este motivo, ressalta-se a importância do processo de seleção ser um
processo planejado e bem elaborado. O profissional da área de recursos
humanos é responsável não somente pela execução do processo seletivo,
mas também pelo treinamento e inserção do novo colaborador dentro da
empresa, monitorando-o e cuidando de sua entrada com responsabilidade
e compromisso diante dos demais funcionários já presente no ambiente.
Assim, um funcionário orientado, preparado das normas da instituição
e bem integrado aos demais colaboradores, ele será capaz de gerar os
resultados almejados pela organização.
Em um clima organizacional saudável a competitividade
presente, se torna equilibrada, na qual, os colaboradores buscam a acessão
profissional sem prejudicar os demais colegas de trabalho, havendo a
presença continua do trabalho em equipe, unido-se para atingir os objetivos
e ultrapassar possíveis entraves, com maturidade e conscientização de todos
os profissionais ao se depararem com qualquer possível transtorno. A função
organizacional deve ser trabalhada desde o processo de recrutamento,
pois nessa fase o candidato pode perceber um ambiente de respeito e
camaradagem. O processo de recrutamento e seleção alinhado ao fator
clima organizacional, tratado de forma adequada e estratégica, pode ser um
diferencial competitivo no mercado. Assim, basta que a organização atue
de forma a valorizar seus funcionários, adotando ações que incentivem o
comprometimento e envolvimento dos mesmos, buscando ainda equiparar
aos objetivos dos empregados e da própria organização.
Por meio do estudo do clima é possível perceber se a organização
está percorrendo o caminho correto, se suas diretrizes estão sendo
arquitetadas solidamente. Ele influencia diretamente no comportamento dos
servidores da organização, afetando os níveis de motivação e satisfação dos
mesmos. No entanto, pode-se ressaltar que não há um clima organizacional
uno em todos os setores da organização, visto que, pessoas reagem de
maneiras diferentes a situações iguais, e isso pode variar de acordo com
a situação psicológica e do nível de motivação que cada colaborador se
encontra e forma que ele interpreta a organização.
Através das pesquisas e avaliação do clima organizacional é
possível mapear o ambiente interno da organização, criando uma base
de dados relacionados a satisfação de todos os colaboradores, a fim de
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mensurar e avaliar o mesmo para definir planos de ação com o intuito de
melhorar esses resultados e o grau de satisfação. Esse tipo de pesquisa
deve ser estruturada de acordo com a missão e valores da empresa, e logo
após, já com os resultados, montar estratégias que interliguem a cultura da
organização as necessidades de seus colaboradores, sem lesar nenhuma das
partes. O grande desafio do gestor de pessoas nesse ponto é saber utilizar
esses dados inicialmente quantitativos e subjetivos em dados qualitativos,
para assim utilizá-los na tomada de decisão, no entanto é possível a
aplicação de pesquisas especificas como:
•
•
•
•

Pesquisa de satisfação: Busca obter informações sobre o grau de
satisfação dos colaboradores.
Pesquisa de motivação: Esse tipo de pesquisa objetiva detectar
fatores que venham a intervir no grau de motivação no ambiente
de trabalho.
Pesquisa de clima organizacional: Visa compreender a relação
entre empresa e colaboradores.
Pesquisa de cultura organizacional: Tem por objetivo analisar e
descrever as crenças e valores que orientam o comportamento
organizacional. Ela observa o histórico dos grupos e o que os
unem.

O processo de identificação desses transtornos e a mudança a
ser executada no clima encontrado não é um processo rápido. A empresa
deve mostrar aos colaboradores que existe realmente uma vontade de
realizar essas mudanças, mostrando que as informações colhidas com as
ferramentas de pesquisa de clima, serão realmente escutadas e levadas em
consideração pelos gestores. Nesse sentido, o gestor de recursos humanos,
deve atuar de forma estratégica desempenhando o papel de mediador
dentro das organizações, garantindo um clima organizacional saudável, e
conseqüentemente gerando o bom desempenho dos funcionários, redução
do turnover e lucratividade da empresa.
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Considerações finais
Ao longo desse trabalho foi discutido como o processo de
recrutamento e seleção pode interferir diretamente no sucesso das
organizações, pois dependendo de como o mesmo é gerido pode trazer
benefícios ou até maléficos para a mesma. Foi observado que o referido
processo é de suma importância para a vida organizacional, afinal ele é a
porta de entrada de novos talentos e retenção dos mesmos. Foi analisado
também que o mesmo pode ser utilizado de maneira estratégica, alinhando-o
aos objetivos da instituição, sendo possível traçar o tipo de recrutamento
e seleção, e tipos de ferramentas que melhor se adequam as necessidades
da empresa, e consequentemente identificar as características de cada
candidato no processo, auxiliando assim, na busca do melhor perfil, aquele
que possui as habilidades necessárias a vaga e se enquadrem ao clima e
as necessidades que a empresa tem, objetivando uma melhoria interna e
externa à organização e evitando possíveis consequências negativas em
seu espaço.
Ao fincar um planejamento logo no início do processo é possível
conseguir alcançar e até superar os índices estabelecidos, melhorar o clima
dentro da organização entre gestores e clientes internos, e ao mesmo tempo
reduzir drasticamente o desperdício de tempo e recursos ao fim do processo.
A não distinção de critérios e metodologias adequadas a serem utilizadas no
processo seletivo é um dos principais motivos para o fracasso do mesmo.
Em face da problemática apontada observa-se que, além de a organização
se encontrar bem preparada, ela deve estar munida de profissionais capazes
de enfrentar as diferentes nuances do mercado. Por isso, é estritamente
importante que o processo de recrutamento e seleção seja devidamente
estudado e traçado de acordo com o que objetiva a empresa, verificando
também os riscos do mercado e qual o melhor caminho a cursar, tornando
esse processo uma ferramenta estratégica para evitar falhas e possíveis
transtornos para a organização e seu clima organizacional.
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Resumo
Esta pesquisa analisa a importância da inclusão escolar dos
alunos com dificuldades de aprendizagem à luz da psicopedagogia em
uma escola municipal de Sobral (CE). A pesquisa encontra-se dividida
em cinco capítulos que são: O primeiro capítulo aborda o marco teórico
sobre a dicotomia entre inclusão e integração escolar e as dificuldades de
aprendizagem. O segundo capítulo analisa a importância da intervenção
psicopedagógica no atendimento às crianças com dificuldades de
aprendizagem. O terceiro capítulo apresenta o contexto histórico e social
das políticas de inclusão escolar no município de Sobral (CE). O quarto
capítulo trata do marco metodológico da pesquisa e o quinto e último trata
da análise dos dados coletados, ou seja, das entrevistas realizadas sobre
a incluso escolar sob à luz da psicopedagogia. A escolha dessa temática
justifica-se pela necessidade de compreender como se dá o processo
de inclusão escolar sob o olhar psicopedagógico, e como o mesmo se
efetiva diante das dificuldades de aprendizagem. a pesquisa caracteriza-se
enquanto natureza como qualitativa. A metodologia utilizada para coleta de
dados foi observação in loco, questionários/ entrevista, e o estudo de caso
que fomentou todo o desenvolvimento do desenho metodológico. No final
da pesquisa comprovou-se a importância do trabalho do psicopedagogo
com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, aliado a
isso verificou-se que no referido município as políticas de inclusão dos
alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem, são vistos como
prioridades no sistema de ensino local.
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Introdução
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 que percebe o sujeito e suas singularidades,
tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção
social de todos.
Se trata de uma educação voltada para as deficiências, como
deficiências auditivas, visuais, intelectual, física, sensorial, surdo-cegueira
e as múltiplas deficiências. Para eu esses alunos tão especiais possam ser
educados e reabilitados, é de extrema importância a participação deles em
escolas deles em escolas e instituições especializadas. É que eles disponham
de tudo o que for necessário para o seu desenvolvimento cognitivo.
A inclusão é uma educação voltada de Todos para Todos onde
os ditos normais e os que têm necessidades especiais de algum tipo de
deficiência poderão aprender um com os outros. Uma depende de outra
para eu realmente exista uma educação de qualidade, a educação inclusiva
no Brasil é um desfio a todos profissionais de educação. A educação
inclusiva tem como obrigatoriedade atender esses alunos com qualidade,
mas tem que dar condições e especializações aos profissionais, para que
os objetivos e o desenvolvimento aconteçam. Percebemos ao longo da
história e também na atualidade que a maioria dos profissionais envolvidos
na educação não sabem ou desconhecem a importância e a diferença da
educação especial e educação inclusiva.
Quando se discute inclusão, não estamos apenas repetindo um
termo ou um conceito, mas referindo também aqueles que passaram suas
vidas aprisionadas em hospícios ou que acabaram em uma fogueira para
salvar a alma de um corpo deficiente, como ocorreu na Idade Média.
A relevância do tema inclusão escolar à luz da Psicopedagogia,
não se limita apenas à população de pessoas com necessidades educacionais
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especiais. A inclusão educacional não é somente um fator que envolve
essas pessoas, mas também, as famílias, os professores e a comunidade, na
medida em que visa construir uma sociedade mais justa e consequentemente
mais humana.
A convivência com a comunidade como um todo visa ampliar
as oportunidades de trocas sociais, permitindo uma visão bem mais nítida
do mundo. Quanto mais cedo for dada a oportunidade de familiaridade
com grupos diferentes, melhores e mais rápidos se farão os processos de
integração.
Dessa maneira, o sentimento de mútua ajuda far-se-á quase que
naturalmente e num tempo surpreendentemente mais rápido, fazendo do
ambiente escolar o principal veículo para o surgimento do verdadeiro
espírito de solidariedade, da socialização e dos alicerces dos princípios
de cidadania. Como todo ser humano, a possibilidade de acesso ao
conhecimento da cultura universal contribuirá para que suas habilidades e
aptidões sejam desenvolvida.
Diante do exposto, o município de Sobral (CE) se destaca dentre
os 184 municípios do Estado do Ceará, pelo compromisso e a vontade
política de atitudes e estratégias tomadas pelo gestor maior, juntamente
com a Secretaria de Educação – SEDUC, no sentido de propor uma
política de inclusão escolar, no que diz respeito aos alunos, aos professores
e gestores escolares do referido município.
Nesse tipo de abordagem propomos analisar as condições que
levaram o município de Sobral a tomar a decisão de trabalhar a inclusão
escolar e as contribuições que envolvem os processos de atendimento e
formação para os educadores, envolvendo também a participação efetiva
do Psicopedagogo, visando a melhoria da qualidade na educação para
TODOS.

Marco teórico
Revisão bibliográfica
O estudo se fez necessário selecionar criteriosamente alguns
autores que subsidiaram com seus conceitos e definições acerca do
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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 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 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 matrículam 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
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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 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.

Metodologia
Quando se trata de metodologia em pesquisa, levando em
59

consideração o processo formativo como fator de subjetividade,
intrinsecamente ligada às experiências e dados coletados pelas pessoas, a
preocupação com a participação dos sujeitos na presente pesquisa aconteceu
da seguinte forma: primeiro optou-se por em primeiro momento a pesquisa
bibliográfica, cujos autores e dados coletados através de outras publicações
fornecesse informações acerca da temática em desenvolvimento. Depois,
os dados coletados em campo, no caso, na Escola Padre Osvaldo Chaves,
onde o processo de inclusão é intenso, não só pelas pessoas com deficiência,
mas também pela inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
Optou-se pela pesquisa qualitativa cuja prioridade foi a realização
de entrevistas com os professores, além da observação do trabalho
desenvolvido pelo Psicopedagogo com os alunos com dificuldade de
aprendizagem. Essas informações foram importantes pois, a escuta ativa
do público alvo, no caso os psicopedagogos e professores que trabalham
diretamente com a problemática das dificuldades de aprendizagem na
escola.

Inclusão, integração escolar e as dificuldades de aprendizagem
Breve histórico
A inclusão é um processo inacabado que ainda precisa ser
frequentemente revisado. Para compreender melhor a situação atual da
inclusão e os aspectos que acabam provocando angústias e algumas vezes
polêmicas, precisa-se voltar um pouco no tempo.
Fazendo uma retrospectiva na história, pode-se subdividir
tratamento dado às pessoas com necessidades especiais em fases distintas,
como aponta. Rosado (2003): A primeira delas corresponde ao período
anterior ao século XIX, chamada de “fase da exclusão”, na qual a maioria
das pessoas com deficiência e outras condições excepcionais era tida
como indigna da educação escolar. Nas sociedades antigas era normal o
infanticídio, quando se observavam anormalidades nas crianças.
Mazzotta (1982) relata que durante a Idade Média a Igreja
condenou tais atos, mas por outro lado, acalentou a ideia de atribuir a causas
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sobrenaturais as anormalidades de que padeciam as pessoas, explicando-as
como punição, em decorrência de pecados cometidos. Assim, as crianças
que nasciam com alguma deficiência eram escondidas ou sacrificadas.
O indivíduo excepcional é aquele que se desvia, em grau
aleatório da norma em uma determinada variável, de
modo a necessitar de recursos especiais para desenvolver
a sua capacidade máxima”. O autor ainda aborda que o
termo excepcional “é usado para descrever os alunos
cujos padrões de necessidades educacionais sejam
muito diferentes dos da maneira das crianças e jovens.
(MAZZOTTA,1982, p. 23).
É necessário que se faça aqui um breve histórico para entendermos
a atual situação conflitante em que se encontra a educação inclusiva a qual
leva a muitas pessoas a procurar solução.
Nos anos 1960, no Brasil, a educação de pessoas com deficiência
esteve concentrada no âmbito escolar, em instituições especializadas,
principalmente nas filantrópicas e privadas. Não de forma expressiva,
existiam algumas classes especiais na rede de ensino pública (FERREIRA,
2006).
No final da década de 1980, com a redemocratização, emergiram
manifestações que resultaram em pressão para o acesso à educação, o
que possibilitou muitos avanços no contexto educacional. No campo da
educação especial, passou a ser dever do Estado a oferta do atendimento
educacional especializado às pessoas com deficiência (OLIVEIRA;
ADRIÃO, 2007). Na década de 1990, o Brasil passou a se referenciar pelo
conceito de inclusão, surgindo as críticas aos atendimentos segregados
(FERREIRA, 2006).
Nesse cenário, os principais documentos que enfatizam a
educação de qualidade para todos reforçam a necessidade de elaboração
e a implementação de ações voltadas para universalizar o acesso à escola
nas redes públicas de ensino, além de proporcionar a gestão democrática
da escola (BRASIL, MEC, 2007).
Nessa direção, a Conferência Mundial de Necessidades
Educativas Especiais (UNESCO, 1994), problematiza os aspectos acerca
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da escola não acessível a todos os estudantes. O documento intitulado
Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas
Especiais proclama que as escolas comuns representam o meio mais eficaz
para combater as atitudes discriminatórias.
O princípio fundamental da linha de ação da Declaração de
Salamanca aponta que os espaços e instituições sociais devem exercer um
novo pensar, uma nova maneira de agir, que respeite as especificidades de
cada ser humano, trazendo as adaptações e reformulações necessárias para
que estes sujeitos sejam incluídos nos diferentes espaços.
Nesse sentido, Sanchez (2005) defende que a educação inclusiva
é um meio de construir escolas para todos no século XXI, e destaca os
quatro pilares básicos em que se deve centrar a educação ao longo da vida
de uma pessoa. Segundo a Comissão Internacional, sobre a Educação para
o Século XXI:
Aprender a conhecer: consiste em adquirir os instrumentos
que se requer para a compreensão do que nos cerca.
Para isto, deve-se combinar o conhecimento de uma
cultura suficientemente ampla, com algo mais objetivo,
concreto referido a uma determinada matéria. Isto supõe
aprender a aprender, exercitando a atenção, a memória
e o pensamento, aproveitando as possibilidades que a
educação oferece ao longo da vida, posto que o processo
de aquisição do conhecimento está sempre aberto e pode
nutrir-se de novas experiências. Aprender a fazer: está
diretamente ligado a aprender a conhecer e se refere
à possibilidade de influir sobre o próprio meio. Este
princípio pretende que o aluno tenha a possibilidade de
desenvolver sua capacidade de comunicar-se e trabalhar
com os mais, afrontando e solucionando os conflitos que
possam ser apresentados a ele. Aprender a viver juntos:
trata-se de uns dos princípios objetivos da educação
contemporânea, já que supõe participar e cooperar com os
demais em todas as atividades humanas. Assim, luta contra
a exclusão por meio de traçados que favorecem o contato
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e a comunicação entre os membros de grupos diferentes,
em contextos de igualdade, por meio do descobrimento
gradual do outro e do desenvolvimento de projetos de
trabalho em comum. Aprender a ser: implica dotar a
cada pessoa de meios e pontos de referência intelectuais
permanentes, que lhe permitam compreender o mundo que
a cerca e a comportar-se como um elemento responsável
e justo. Quer dizer, conferir, a cada ser humano, liberdade
de pensamento, de juízo, de sentimentos e de imaginação
(UNESCO, 1996, p. 10-11).
A inclusão escolar diz respeito ao direito de todos à educação,
não apenas às pessoas com alguma deficiência, mas trata-se da garantia
de acesso, permanência e progressão a todos os níveis de educação, sem
distinção de cor, raça, credo, sexo etc. Este direito encontra-se assegurado
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/96),
bem como na Constituição Nacional de 1988.
A Educação Inclusiva atenta à diversidade inerente à espécie
humana, busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de
todos os sujeitos-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.
Existe uma teia de contradições e um fosso entre o discurso e
a ação, pois o mundo continua representado por “nós, os ditos normais”
e “eles”, as pessoas com deficiência. Tais observações podem parecer
pouco otimistas e talvez o sejam por representarem a perspectiva de quem
tem a experiência da exclusão atravessada nas cenas do quotidiano e nos
descaminhos da própria existência.
Dificilmente, conseguimos abordar esta realidade sem exaltações
ou animosidades, pois o tema tem suscitado debates calorosos que trazem em
seu teor concepções divergentes e acentuam o antagonismo entre educação
especial e inclusiva. Via de regra, deparamo-nos com argumentos que se
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justificam pela análise do óbvio, isto é, pela explicitação das dificuldades
e limitações vivenciadas no contexto do sistema escolar e no ambiente da
sala de aula.
Os 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 “alunos especiais” ou diferentes. Os
professores de educação especial também não se sentem preparados para
trabalhar com a diversidade do alunado, com a complexidade e amplitude
dos processos de ensino e aprendizagem.
Os representantes de instituições e serviços especializados reagem
ao risco iminente de esvaziamento ou desmantelamento destas estruturas.
Trata-se de um campo de tensões no qual se manifestam o espírito de
corpo e a com (fusão) entre as estruturas e os sujeitos nelas inseridos, o
que dificulta a reflexão e o aprofundamento do debate.
Esta realidade caótica evidencia um confronto de tendências
opostas entre os adeptos da educação inclusiva e os defensores da
educação especial. Por outro lado, constatamos uma inegável mudança de
postura, de concepções e atitudes por parte de educadores, pesquisadores,
de agentes sociais, formadores de opinião e do público em geral. Estas
mudanças se traduzem na incorporação das diferenças como atributos
naturais da humanidade, no reconhecimento e na afirmação de direitos,
na abertura para inovações no campo teórico-prático e na assimilação de
valores, princípios e metas a serem alcançadas.

Apresentação, analise e discussão dos dados da pesquisa
Entrevistas, observação e análise documental foram, assim,
realizadas unicamente pela pesquisadora. Os dados coletados foram
articulados com o referencial teórico, considerando-se os objetivos do
estudo de caso pretendido.
O acesso ao campo foi facilitado em razão das incursões
provenientes da pesquisa do Observatório da Educação já referida,
oportunidade em que foi manifesta a proposta deste estudo. Secretário de
educação e seus assessores puderam, assim, ser considerados informanteschave, na medida em que forneceram percepções e interpretações de
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eventos, bem como sugeriram fontes opcionais para corroborar evidências
obtidas por outras fontes, possibilitando o encadeamento de evidências:
achado básico para um estudo de caso estabelecido com qualidade.
As técnicas utilizadas para a coleta das informações foram
questionários/entrevistas semiestruturadas, no sentido de haver uma
preestrutura mínima, permitindo ao entrevistado espontaneidade e fluência
de expressão. Pois segundo Honningman (apud Minayo 1996), esta forma
de entrevista combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas onde
o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem
respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador.
Outro instrumento utilizado e considerado de extrema importância
foi à observação do ambiente escolar dos alunos e professores, pelo fato de
que a observação nos possibilita o acesso direto às informações. Através
desta pode-se analisar sobre o comportamento de todos para com os
educandos com necessidades especiais.
Em seguida procedeu-se a comparação e análise dos dados
coletados e a discussão simultânea concomitante com a fundamentação
teórica da pesquisa. Teve-se o cuidado de coletar os dados na metodologia
mais simples possível, a fim de evitar transtornos e ou mesmo inibição por
parte dos informantes.
Foi levado em consideração as dificuldades de aprendizagem
por parte dos alunos em vários aspectos: de socialização, de integração,
as tarefas de casa, as dificuldades relacionadas a integração aos esportes
e principalmente dificuldades de relacionamentos de aluno/aluno, aluno/
professor, aluno/direção escolar dentre outros. Outro aspecto observado foi
a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Sabendo da importância
da participação da família na escola, tentou-se de certa forma verificar quais
as possibilidades de participação destas a partir do olhar psicopedagógico.
Ao analisar os dados coletados após a aplicação do questionário
entrevista, buscamos organizar categoricamente as informações acerca
da inclusão sob o olhar do psicopedagogo, vendo a escola como campo
de investigação, como se deu o processo de implantação da inclusão de
pessoas com deficiência nas classes regulares de ensino. De início houve
algumas dificuldades em compreender a versão dada pelos participantes
em relação ao trabalho do psicopedagogo na inclusão.
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Considerações finais
Ao concluir o presente trabalho, revisando a literatura sobre
inclusão escolar, à luz da psicopedagogia, constata-se que a inclusão
traz para as escolas alunos com todos os tipos de necessidades especiais.
Constata-se que há muita discussão sobre conceitos e terminologias, o
que parece um tanto desnecessário, poderia haver mais ações e menos
discussões. Verifica-se, que por ter uma exigência de leis, as escolas
efetivam as matrículas dos alunos encaminhados, porém o atendimento
educacional especializado que já acontece, está longe de suprir as grandes
necessidades dos incluídos. Acontece a inclusão social, mas a inclusão que
prepara os alunos para futuros cidadãos preparados anda lentamente.
Espera-se que reflexões simples como da presente pesquisa
também sirva para divulgar e incentivar a importância desta prática. Autores
renomados foram citados no trabalho informando sobre a importância da
experiência, de salas multimeios, com diferentes recursos, atendimento
especializado para atender as diferentes necessidades dos alunos de
inclusão, indo além da inclusão meramente social. O conhecimento evolui
e todos precisamos nos renovar.
Quando uma criança aprende um novo modo de executar uma
brincadeira, um modo de ser, não suprime o modo anterior, ao contrário,
incorpora o modo anterior ao novo modo de execução. É o novo que nasce
do velho, incorporando-o por superação (LUCKESI, 1994, p. 118).
Cada aluno tem uma história diferente, uma necessidade diferente,
uma expectativa diferente quando se relaciona com o outro, inclusive com
o professor. Por sua vez, o professor em sala de aula não vê o aluno com
o mesmo olhar de outro professor. O professor não apenas transmite os
conhecimentos ou faz perguntas, mas também ouve o aluno, deve dar-lhe
atenção e cuidar para que ele aprenda a expressar-se, a expor suas opiniões.
Outros aspectos indispensáveis são os sócio-emocionais.
A psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o processo de
aprendizagem e com os problemas dele decorrentes. Acreditamos que, se
existissem nas escolas psicopedagogos trabalhando com essas dificuldades,
o número de crianças com problemas seria bem menor.
Quanto as políticas de educação especial no município de Sobral,
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esta vem crescendo aceleradamente dentro de um contexto social, onde a
prioridade do município é a qualidade da educação.
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PSICOSSOMÁTICA: PERCEPÇÃO DOS
NEUROPSIQUIATRAS E PSIQUIaTRAS QUE ATUAM
NA CIDADE DE SANTARÉM ESTADO DO PARÁ/
BRASIL9
OLIVEIRA, Mária Costa de10

Resumo
O estudo apresentado teve o objetivo de abordar as doenças
psicossomáticas, sob a percepção dos profissionais psiquiatras e
neuropsiquiatras que atuam em Santarém estado do Pará/Brasil. A pesquisa
in-loco, teve como público alvos 4 profissionais que atuam na saúde
mental. Dois psiquiatras e dois neuropsiquiatras. Efetuou-se de início
o levantamento dos dados bibliográficos sobre a temática. Foi efetuada
a pesquisa de campo com enfoque qualitativo, sendo o levantamento de
dados do tipo exploratório. Procurou-se, entender, de que maneira os
profissionais da saúde mental buscam avaliar nos processos de adoecimento
psicossomáticos dos usuários dos serviços de saúde, em Santarém. A
pesquisa deu-se na rede Pública e privada, nas dependências do Hospital
Municipal de Santarém, CAPS Ad e Clínicas Neurológicas no mês de julho
de dois mil e dezesseis. O instrumento utilizado para a coleta dos dados
foi um roteiro com 8 questões e aparelho gravador. Conclui-se que alguns
profissionais da saúde mental não estão capacitados para tal demanda.
Sugere-se que haja Políticas de incentivo, na intenção de sensibilizar os
profissionais que atuam especialmente na rede Pública de Saúde, que
invistam em mais estudos para o qual a problemática requer.
Palavras-chave: Psicossomática. Saúde mental. Visão holística e
humanizada
9.  Artigo em forma de recorte da Tese apresentada 24-01-2017 na Universidade de San Lorenzo - UNISAL
10. Doutora em Psicologia Clínica. Mestra em Saúde Pública pela Universidade San Lorenzo - UNISAL, Especialista em Saúde
Mental, graduada em Psicologia pelo INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR IESPES 2011. Profissão Psicóloga Clínica, email
maryopsique@hotmail.com
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Introdução
Percepção dos médicos psiquiatras e neuropsiquiatras que atuam
na área da saúde mental em Santarém estado do Pará/Brasil, em julho de
dois mil e dezesseis sobre as doenças psicossomáticas.
Quando falamos de diversas queixa, estamos entendendo
como profissionais da área da saúde mental, que este paciente está
somatizando. O termo “psicossomático” surgiu em 1918 quando Heinroth
procurava distinguir os tipos de influência e suas diferentes direções ao
estudar as relações entre mente e corpo, criando também a expressão
“somatopsíquica”. Além da condição existencial do doente, com a
dimensão social da patologia.
A psicanálise continua sendo uma psicologia em função do
inconsciente, pois o sujeito inconscientemente somatiza, ou seja, absorve
as dores e os sofrimentos sem perceber, inconscientemente. A Medicina
psicossomática por sua vez, é um estudo das relações mente-corpo com
ênfase na explicação psicológica da patologia somática, uma proposta de
assistência integral e uma transcrição para a linguagem psicológica dos
sintomas corporais.
Conflitos colocados em mente e não conseguir externizar ou
elaborar, de forma adequada, transfere para nosso corpo em forma de
patologia, corpo soma mente psi, e vice versa algumas patologias em nosso
corpo que é o soma, inconscientemente transferiram para a mente. Quando
segundo Melo Filho podemos chamar de Doenças Psicossomáticas.
Com isso deixando ainda de encaminhar paciente para um
profissional da área de Saúde Mental. Para tanto, podemos perceber nas
redes públicas de saúde do Brasil filas e mais filas de pessoas no aguardo
por um atendimento médico.
Visivelmente percebemos profissionais despreparados pelos
menos para dar uma informação necessária. A falta de profissionais
incapacitados na rede pública gera mais transtornos, tanto para o paciente
quanto para a pessoa que acompanha o mesmo até uma unidade de saúde.
Os pacientes “poliqueixosos” com várias queixas de doenças se
sentem desprezados nas próprias necessidades afetivas e relacionais, onde
em alguns casos, apenas ouve o médico dizer, em seus desempenhos cada
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vez mais técnicos, e limitados a uma pratica clínica centrada apenas na
doença, e menos comprometida com o ponto de vista emocional, “está
tudo bem, você não tem nada”.
A pesquisa teve como procedimentos uma revisão teórica com
base nos vários autores e pesquisadores da área da saúde mental, como,
Angerami (2003), Bahia (2005), Campos (2003), Melo Filho(1992),
Dalgalarrondo (2008), Kaplan (2008), Sadock (2008) (...), seguindo assim
de pesquisa de campo, com enfoque qualitativo. Segundo Trivinõs (1987),
citado por Teixeira (p.124), “o estudo exploratório aplicado a investigação
qualitativa, permite ao pesquisador aumentar sua experiência em torno de
certo tópico-problema”.

Percepção do problema
O tema abordado surgiu assim como percebemos filas de
pessoas com expressão de angústia, tristeza, desespero e falta de controle
emocional a espera de atendimentos e entendemos que in locus não existia
um profissional da área da Saúde Mental no momento de nossa visita para
fazer o acolhimento, o que mais nos chamou atenção foi que tivemos a
oportunidade de retornar ao local várias vezes na nossa observação também
percebemos que as mesmas pessoas estavam ali para serem atendidas
visivelmente com o mesmo sintomas aparentes.
Estudar e investigar sobre a temática proposta é importante
porque através dos estudos e investigações podemos sujerir melhoras na
área da sáude mental, esperamos que esta temática não esgote apenas nesta
pesquisa.
Esta e uma preocupação que tivemos e estamos tentando
entender o quanto uma pessoa somatizar. E queremos também entender
se os profissionais da área da Saúde Mental estão atentos para esta
problemática. Portanto, o profissional da saúde mental precisa ter como
proposta principal em sua área de trabalho a natureza complexa do ser
humano compreendendo que corpo e mente não se separam. . .
Esperamos com esse estudo podermos contribuir com a proposta
de um atendimento holístico e mais humanizado, compreendendo
que é atribuição de todo profissional, médico e psicólogo, psiquiatras,
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enfermeiros, nutricionistas (...), ou seja, toda equipe da área da saúde
avaliar a situação do paciente e de perspectivas, conforme os diversos
estados e necessidades, não apenas do seu paciente.
Entende-se que, a ciência psicológica é a ciência que estuda o ser
humano como um todo. Em suas vertentes, a psicologia é entendida como
uma ciência que estuda o comportamento humano, assim como as reações
entre as relações psíquicas e comportamentais do ser humano.
Para tanto, o ideal é que o profissional busca reconhecer e entender
as relações do homem no tempo e no espaço, tal como a sua existência
total, implicadas no entendimento do existir humano, enquanto relação
integrada com o meio, assim como, sua forma de reagir às contingências
do ambiente onde o mesmo está inserido.

Planejamento e delimitação do problema
A problemática requer uma pesquisa de campo e foi realizada
com quatro sujeitos ou seja médicos especialistas na área da saúde mental,
como psiquiatras e neuropsiquiátras, no mês de junho de dois mil e
dezesseis. Assim, vale ressaltar a necessidade da abrangência e abertura
da participação do psicólogo na área de saúde mental, sejam em hospitais,
clínicas, centros ou núcleos de atenções psicossociais, ou ambulatoriais,
nas mais variadas especialidades de atendimento e intervenções.
A relevância desta pesquisa, entretanto existe, especialmente para
o psicólogo que pretende atuar na compreensão do processo saúde-doença
e deve por sua vez está atento ao que permeia o processo de adoecimento,
haja vista que, a pessoa que busca por atendimento, procura também
respostas para suas diversas queixas.
Para tanto, o profissional que desenvolve um trabalho de escuta
ativa, ou seja, que dá ouvidos a seus pacientes, deve demonstrar interesse,
solidariedade e principalmente estar comprometido com a busca de
compreender as angústias vivenciadas pelo sujeito que vem em busca por
atendimento, assim como o processo que permeia o adoecimento, fazendo
desta ferramenta um objeto de grande utilidade que é necessária para a
promoção de saúde e bem-estar da pessoa humana como um todo.
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Pergunta de investigação
Será que uma pessoa que não consegue elaborar pensamentos
negativos de sua mente de certa forma poderá somar no corpo em forma
de patologias, ou uma pessoa com uma patologia no corpo poderá de certa
forma somatizar em sua mente? Qual a relevãncia de um profissional da
área da saúde mental perante a temática.

Hipótese
O profissional da área de saúde mental não desenvolve em seus
atendimentos de pacientes com quadros de transtornos mentais, estratégias
que busquem a compreensão dos seus sintomas como algo inerente ao ser
humano.

Justificativa
Assim sendo, podemos justificar que existem de certa forma,
falta de tempo disponível do profissional médico, especialmente na área da
saúde mental, até mesmo para raciocinar sobre a síndrome da queixa e ter
obviamente êxito no diagnostico do paciente. Assim ele espera do paciente
que lhe forneça informes preciso e objetivo que lhe facilite o raciocínio
para ser diagnosticado de forma correta, já que o sucesso do processo
terapêutico depende diretamente da exatidão do diagnostica.
Desse modo, podemos dizer que o êxito do processo terapêutico,
se dá como um diferencial da relação médico-paciente, da forma como tem
sido aqui entendida, haja vista que o profissional que não é especialista na área
da saúde mental estará mais comprometido com a proporção dos sintomas
físicos nas doenças biologicamente orgânicas, do que propriamente com
a proporção dos supostos “danos” do estado psicoemocional e Espiritual
no processo de recuperação e cura do estado adoecido, em que o sujeito se
encontra.
Assim o profissional deve atuar em um atendimento mais
humanizado, de forma que a assistência psicológica também no âmbito
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Hospitalar traga alivio emocional, do paciente doente, com transtorno
mental que consequentemente sofre as angustias do adoecimento.

Objetivos
Objetivo geral
Pretendendo-se com esta pesquisa. Investigar se os profissionais
médicos estão atentos para demanda sobre as Doenças Psicossomáticas,
no qual teve início com uma visita técnica no Pronto Socorro Municipal
de Santarém estado do Pará/Brasil em julho de dois mil e dezesseis, aonde
percebemos pessoas com sofrimentos psíquicos e sem nenhum tipo de
acolhimento, ou seja, um profissional para lhe acolher, escutar e ajudar
aliviar seus conflitos psíquicos pela situação enfrentada no seu dia a dia..
Nossa observação teve início em dezembro de dois mil e
quinze onde nos deixou muito preocupados com as demandas existentes
nas Unidades Básicas e Pronto Socorro Municipal de Santarem estado
do Pará Brasil, por conta disso resolvemos a entrevistar os psiquiatras
e neuropsiquiatras existentes na cidade que vale ressaltar serem bem
limitados.

Objetivos específicos
Identificar qual a relevãncia de um profissional psicólogo
perante a temática;
•
Averiguar qual processo psicossomático no efeito de acolher
um paciente;
• Entender como um profissional da área da saúde percebe o
paciente psicossomático.
Assim, vale ressaltar a necessidade da participação do psicólogo
na área de saúde mental, sejam em hospitais, clínicas, centros ou
núcleos de atenções psicossociais, ou ambulatoriais, nas mais variadas
especialidades de atendimento e intervenções. A relevância desta pesquisa,
entretanto existe, especialmente para o profissional que pretende atuar na
compreensão do processo saúde-doença deve por sua vez está atento ao
•
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que permeia o processo de adoecimento.
Haja vista que, a pessoa que busca por atendimento, procura
também respostas para suas diversas queixas o profissional que se utiliza
da psicossomática vai além da realidade física da doença, sem, no entanto,
negá-la. Temos que avaliar corpo e mente. O profissional que desenvolve
um trabalho de escuta ativa ou seja que dá ouvidos para seu paciente, e
que presta esses serviços na rede pública, deve demonstrar interesse,
solidariedade e principalmente estar comprometido com a busca de
compreender as angústias vivenciadas pelo sujeito e também pela pessoa
que cuida deste sujeito que vem em busca por atendimento, assim como o
processo que permeia o adoecimento, fazendo desta ferramenta um objeto
de grande utilidade que é necessária para a promoção de saúde e bem-estar
da pessoa humana como um todo.

Tipo e método de estudo
A pesquisa teve como procedimentos uma revisão teórica com
base nos vários autores e pesquisadores da área da saúde mental, tendo um
estudo exploratório aplicado a investigação qualitativa, com observação de
pacientes na fila no Hospital Municipal e nas Unidades Basicas de Saúde
de Santarém Pará. (Angerami (2003), Bahia (2005)) Campos (2003), Melo
Filho (1992), Dalgalarrondo (2008), Kaplan (2008), Sadock (2008) (...),
seguindo assim de pesquisa de campo, com enfoque qualitativo. Segundo
Trivinõs (1987), citado por Teixeira (p.124), “o estudo exploratório
aplicado á investigação qualitativa, permite ao pesquisador aumentar sua
experiência em torno de certo tópico-problema”.
A pesquisa qualitativa também busca uma profunda compreensão
do contexto da situação (LIBSCHER, 1998), sem se preocupar com
representatividade numérica, tem como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de
problemas mais precisos.
González (2005) vem falar da pesquisa qualitativa como um
processo permanente de produção de conhecimento. Segundo a autora, “a
pesquisa qualitativa não exige a definição de hipótese formal, pois não se
destina em provar nem a verifica, mas construir objetivos”.
“Para a autora, uma vez que o problema foi definido, devemos
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pensar na pesquisa qualitativa como enfoque, onde o pesquisador deve
explorar em todos os aspectos, para uma experiência holisticamente
produzida”. (p.143).
A autora fala das diferentes formas de análises de conteúdos,
que representa um processo analítico no processamento de informações
fluentes dos processos de construção teórica do pesquisador, e da qualidade
das informações, (p.143).
Outros autores corroboram com a mesma idéia, de que os
aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha correta do
método e teorias oportunas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de
sua pesquisa como parte do processo de produção de conhecimento.
Para Teixeira (p. 123), os investigadores qualitativos interessamse mais pelo processo que pelos resultados ou produtos, e tende analisar
seus dados de forma indutiva. Segundo Elizabeth e Teixeira (2003), na
pesquisa qualitativa o pesquisador usa a lógica da análise fenomenológica,
ou seja, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.
Segundo Resende et al (1994), os “métodos qualitativos devem
ser utilizados como método de pesquisa quando o problema formulado tiver
intenção de saber, sobre, processos, percepção, compreensão, significado,
aspectos, características”, entre outros.
O estudo requer uma abordagem quantitativa do tipo exploratório,
pois o objetivo foi identificar quail a percepção do profissional da área
da saúde mental sobre as doenças psicossomáticas. Sabemos que nas
Unidades Básicas de Saúde as filas em busca de atendimentos são enormes,
percebemos em nossa observação que semanalmente avistamos as mesmas
pessoas em busca de atendimentos, será que os profissionais da saúde estão
atentos para tal demanda.

Descrição da pesquisa
A pesquisa foi realizada em hospitais CAPS ad CAPS II em
clínicas particulares na cidade de Santarém Estado do Pará/Brasil no mês
de julho de dois mil e dezesseis.
Nossa pesquisa constata com quatro sujeitos médicos Neuropsiquitras e psiquiatras que atuam regularmente sobre a saúde mental em hos76

pitais Ambulatorios CAPS Pronto Socorro na cidade de Santarém Estado
do Pará todos com residência fixas na referida cidade.

Estrutura metodológica
Primeira Etapa, Observação de pacientes na fila no Hospital
Municipal e nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de Santarém/Pará
no mês de dezembro de dois mil e qunze. Em dias alternados.
Segunda Etapa, Retornamos In Locus onde percebemos os
mesmos pacientes para atendimentos na semana seguinte. Foi aí que surgiu
nossa inquietação para tal problemática.
Terceira Etapa, agendamos entrevistas no mês de maio de dois
mil e dezesseis com os médicos da área de saúde mental que prestavam
serviços no local, em Clínicas particulares e CAPS. Para coleta de dados,
que se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas com perguntas
abertas. O instrumento a ser utilizado foi um roteiro com oito perguntas
todas com coerencias sobre as Doenças Psicossomáticas.
Quarta Etapa, fizemos as entrevistas com a autorização dos
sujeitos no mês de julho de dois mil e dezesseis. Usamos para gravar um
aparelho celular da marca Moto G3. Com objetivo de abordar o referido
tema. Depois transcrita na íntegra. Entrevistamos quatro sujeitos 2
Neuropsiquatras e 2 Psiquiátras.

Aspectos éticos
Os informantes serão codificados para garantir o anonimato.
O consentimento esclarecido foi obtido verbalmente e através de termo
de consentimento assinada pelo sujeito da pesquisa após explicação dos
objetivos do estudo e finalidade dos resultados. A pesquisa foi realizada
respeitando a ética na pesquisa, respaldado pelo CFP nº 016/2000 de 20 de
dezembro de 2000 que dispõe sobre a realização de pesquisa em psicologia
com seres humanos. Deverá cumprir as exigências éticas gerais de toda
atividade científica, ligadas à ética da área de atuação do Profissional. Deve
por sua vez, atender aos aspectos da resolução 196 do Conselho Nacional
de Saúde, respaldado na resolução 196/96 do (CNS).
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Discursão dos resultados
Compreensões sobre as doenças psicossomáticas
Campos (1995) acrescenta que; “seria aconselhável que o
profissional de saúde busque um bom conhecimento de si mesmo, a fim de
facilitar a compreensão e o manejo adequado para compreender o sujeito
doente. De acordo com as análises dos profissionais M, nos discursos,
percebe as contradições, haja vista que os mesmos não relacionam as
doenças psicossomáticas a transtornos mentais. Psicossomáticas, como via
de cura e bem estar.

Fatores que podem desenvolver doenças psicossomáticas
Doenças psicossomáticas são determinadas por agravantes
desencadeados por agentes emocionais levando a alterações orgânicas
constatáveis. De acordo com os estudos psicológicos, agravantes psíquicas
são desordem emocionais; onde as desordens têm sinônimo de agitações,
alterações abalos situacionais, envolvendo conflitos intra-psíquicos
não elaborados. Assim, o sujeito se vê confuso em meio às dificuldades
subjacentes, momentânea, ou não, caracterizado como falta de mecanismo
psicológico adequado, para que o sujeito supere as suas vivências de
agravantes transitórias. O ser humano com quadros psicossomáticos não
tem em si recursos psicológicos para entender a complexidade dos seus
sintomas e expressar suas emoções. É, portanto necessário, segundo
Campos (1995), que o profissional de saúde crie condições para que o
paciente consiga refletir sobre o significado de o seu adoecer. De acordo
com as análises abaixo, os entrevistados dividindo suas opiniões, (a
linha de raciocínio) se mantém firmes diante das mesmas posições; onde
eles entendem a preponderância dos componentes intra-psíquicos como
resultantes de doenças psicossomáticas. No entanto, MII se mantém na
mesma posição, quando ele diz que doenças psicossomáticas são transtornos
mentais, onde a maior prevalência está em pessoas que tem pré-disposição
genética, corroborando com o que disse MIV na primeira análise.
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Investigar as doenças psicossomáticas
O paciente em seu diálogo transmite mensagens que ultrapassam
as informações relativas ao mau funcionamento de seu corpo. No que
se referem às investigações das doenças psicossomáticas entendemos,
segundo Angerami (2003, p. 151), onde o mesmo considera que as doenças
surgem como um “oponente hostil e invasivo” que deve ser estudado,
localizado e combatido. Reforça o autor, que existem meios de tratamentos,
e para isso, os profissionais devem examinar o paciente somaticamente,
e de forma holística, tal como proceder numa abordagem compreensiva,
buscando sempre conhecer a história do sujeito. De acordo com os sujeitos
da pesquisa o processo de investigar as doenças psicossomáticas, como
em qualquer outra patologia, a abertura para o ato, está intrinsecamente
relacionada ao um bom diálogo, Com relação ao processo investigativo
das doenças psicossomáticas, ambos os profissionais concordam com
uma abordagem integral. Para tanto MacKinnon (2008) considera as
questões psicodinâmicas como forma de ampliar o entendimento nas
questões psicossomáticas. Enfatiza, porém que, dependendo da estrutura
de um paciente, ele poderá negar qualquer relação dos conflitos, com seus
sintomas. Assim sendo, não apenas os conflitos psicológicos tornam-se
inespecíficos, como também sua importância na etiologia de cada doença e
torna-se desconhecida pelo médico.

A maneira que deve atuar o profissional de saúde no atendimento a pacientes psicossomáticos
MacKinnon (2008, p. 382-388) ressalta que, pacientes com
queixas físicas inexplicáveis, são muitas vezes desconfiados em relação
à consulta, temendo que seus problemas físicos sejam ignorados pelo
médico que o atende. Para tanto, o profissional deve por sua vez, mostrar
interesse, e intenção de ajudá-lo no processo de tratamento. Os profissionais
entrevistados compartilham com as idéias do autor, no que se refere a dar
ouvidos as queixas dos pacientes; quando eles colocam sua postura de
acolher, ouvir de forma holística e diferenciada.
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Aspectos emocionais aparentes dos pacientes psicossomáticos
Segundo Kaplan (2008), os pacientes, descrevem suas queixas
de forma dramaticamente emocional, exagerando numa linguagem
vivida e colorida, muitas vezes confundem as questões temporais dos
acontecimentos, e não é capaz de distinguir com tanta clareza, os sintomas
atuais, dos sintomas do passado.
Os profissionais perduram, até certo ponto, com o mesmo ponto
de vista de eleger os estados de adoecimentos psicossomáticos no nível de
patologia mental, como foi visto.

Relações médico-paciente nas doenças psicossomáticas
Melo Filho (1992), todo êxito do processo terapêutico está
interligado à dinâmica da relação médico-paciente. Para Campos (1995)
o sucesso da relação terapêutica está diretamente ligado a uma relação
onde o profissional estabeleça com o paciente uma aliança terapêutica de
confiança e respeito.
Com isso concordam os profissionais entrevistados, onde eles
enfatizam que a relação médico-paciente, deve ser uma relação ética,
dinâmica, de confiança, e de respeito; tal como sequem os discursos,
ambos são unânimes em responder com tal similaridade, e demonstram
que a categoria P compartilha da mesma experiência em relação à prática
de sua profissão.

Importância do psicólogo no processo de tratamento de pacientes psicossomáticos
Campos (1995) ressalta que; o psicólogo trabalha no sentido
de aliviar o sofrimento do paciente, proporcionando a ele falar de si, da
doença, da família, dos seus medos, fantasias.Analisando suas falas dos
sujeitos, observa-se que, M III, diferentemente dos demais entrevistados,
não clarifica sobre a importância do psicólogo no processo de tratamento a
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pacientes psicossomáticos. Concorda em suas falas, apenas com o suposto
resgate dos exames psicrométricos, projetivos, testes de personalidade e
escala de avaliação. E no seu entender a participação do psicológico seria
para “realçar o diagnóstico, e a terapia teria função disciplinar, para que
haja mudança”.

Conclusão
Portanto, podemos confirmar que nossos objetivos foram
alcançados, ao perceber nas redes de saúde tanto pública como privada
filas e mais filas de pacientes na espera de atendimentos e na sala de espera
não ter um profissional da área da saúde mental para fazer acolhimento.
O ideal que em cada rede de saúde incluíssem um profissional psicólogo
para fazer este acolhimento e escuta. Fica claro em nossa pesquisa o não
encaminhamento por parte dos entrevistados e a falta deste profissional nas
redes de saúde. Ou seja, a desvalorização deste profissional por parte dos
entrevistados.
Sugere-se que esse estudo, venha contribuir para que, outras
pesquisas sejam realizadas nessa área para que haja políticas que contribuam
para o aperfeiçoamento e melhor condição de atendimento a saúde mental,
especialmente na assistência a saúde pública a qual se torna a maior porta
de entrada para busca de atendimentos.
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PAPEL SOCIAL DO ENSINO DE QUÍMICA NA
SOCIEDADE DE CONSUMO: PERSPECTIVAS
ATRAVÉS DO ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E SOCIEDADE DOS ALUNOS DO 3º ANO MÉDIO DA
ESCOLA WILEBALDO AGUIAR.
MASSAPÊ/CE.
FLORENCIO, Rochelle Penha11

Resumo
Ressalta-se a relevância da aplicação do ensino de Química com ênfase
através do enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade em sala de aula,
mostrando uma concepção de Ciência voltada ao interesse social. Os alunos
foram levados a uma análise crítica sobre temas de cunho ambiental aliados
aos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio para verificação
ou não do desenvolvimento de posturas cidadãs e de consumo consciente
voltadas com a preocupação em identificar e avaliar os efeitos sociais e
ambientais oriundos do avanço da Ciência e Tecnologia em uma sociedade
de consumo. A metodologia foi aplicada em dois momentos distintos por
meio de questionários. Os resultados desta pesquisa mostraram que o do
enfoque CTS os alunos conseguem desenvolver posturas cidadãs e atitudes
críticas sabendo não só identificar e avaliar as consequências advindas de
uma sociedade consumista, mas apontar soluções por meios sugestivos
para minimização de seus impactos disseminados no planeta Terra.
Palavras-chave: Ensino de Química. Papel Social. CTS. Consumismo.
Consumo consciente.

Introdução
Diante de todos os acontecimentos que estão sendo vivenciados
de transformações ocasionadas principalmente pelos agentes antrópicos
11. Doutorando em Ciências da Educação, Mestre em Ciências da Educação, email: rochelleflopenha@gmail.com
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através do avanço da Ciência e Tecnologia surgiu a metodologia CTS
(Ciência-Tecnologia-Sociedade) que aliada ao ensino de Química propicia
aos alunos um melhor entendimento sobre essas transformações científicotecnológicas, pois de forma crítica e autônoma desenvolve nos discentes
atitudes questionadoras e problematizadoras, fomentando a participação
cidadã desses alunos.
Considerando que a cidadania se refere à participação dos
indivíduos na sociedade, torna-se evidente que para o cidadão efetivar a
sua participação comunitária é necessário que ele disponha de informações
e tais informações são aquelas que estão diretamente vinculadas aos
problemas ambientais e sociais que afetam os cidadãos, os quais exigem
um posicionamento quanto ao encaminhamento de soluções. Como mostra
Pinheiro et al. (p. 72, 2007a).
[...] pode ser perigoso confiar excessivamente na
ciência e na tecnologia... As finalidades e interesses
sociais, políticos, militares, e econômicos que resultam
no impulso dos usos de novas tecnologias implicam
enormes riscos, porquanto o desenvolvimento científico
e tecnológico e seus produtos não são independentes
dos seus interesses.
Diante dessa gama de informações, o principal papel da
educação é buscar percursos para que se possa formar cidadãos capazes de
acompanhar essa evolução de olhos abertos e críticos aos acontecimentos,
fazendo com que essas informações possam se tornar conhecimento.

Material e métodos
Esta pesquisa foi realizada através de uma investigação por
métodos mistos por uma integração sistemática de métodos qualitativos e
quantitativos num único estudo, com o objetivo de obter uma visão mais
abrangente e uma compreensão mais profunda do fenômeno em estudo.
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O pesquisador baseia a investigação na suposição
de que a coleta de diversos tipos de dados garante
entendimento melhor do problema de pesquisa. O
estudo começa com um levantamento amplo para
generalizar os resultados para uma população e depois
se concreta, em uma segunda fase, em entrevistas
visando a coletar visões detalhadas dos participantes.
(CRESWELL, 2007, p. 38).
O trabalho de campo foi realizado na escola Estadual Wilebaldo
Aguiar localizada na cidade de Massapê-CE, envolvendo 50 alunos das
turmas de terceiro ano os quais foram aleatoriamente sorteados e cujas
idades variam entre 16 a 20 anos. Os instrumentos utilizados para realização
dessa pesquisa foram questionários (mistos e de múltipla escolha) aplicados
em dois momentos distintos e em seguida foram feitas as análises das
respostas dos alunos.

Resultados
Optou-se por apresentá-los de maneira separada e, desta forma,
obter maior consistência possível relações apresentadas nas respostas. A
sequência se dá apresentando em primeiro lugar os gráficos originários do
questionário 1 e os depoimentos através das concepções dos alunos e, em
seguida, apresentação do questionário 2, somente, através de gráficos.
Para análise dos resultados dos depoimentos obtidos na aplicação
do questionário 1 foi adotada a designação dos alunos, por exemplo,
estudante 1, estudante 2... estudante 50, quando precisarmos fazer
referência aos seus depoimentos.

Questão 1
Ao afirmarmos no enunciado que as transformações na natureza
vem ocorrendo de uma forma muito intensa e trazendo prejuízos para o
nosso planeta. Indagamos aos alunos se eles acreditavam que o avanço da
Ciência e da Tecnologia tenha relação com essas transformações através
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das opções ( sim, não, às vezes e raramente) e solicitamos uma justificativa
a partir da sua escolha.
O Gráfico 1 mostra como ficou a relação na distribuição das
respostas objetivas dos alunos.
Gráfico 1: Implicações da Ciência e Tecnologia nas transformações da natureza

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Como podemos observar mais da metade dos alunos foram
perceptíveis pelo “sim” e na maioria das justificativas conseguiram associar
o avanço da Ciência e Tecnologia com aspectos sociais, e em sua maioria,
com aspectos ambientais.
Estudante 20: Porque com o avanço da Ciência e da
Tecnologia surgem novos equipamentos cada vez mais
modernos, estimulando o consumismo e aumentando o
lixo e a poluição. E as pessoas começam a explorar cada
vez mais a natureza.

Questão 2
Com o processo industrial a sociedade passou a consumir em
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grande escala vários produtos, não só com a finalidade de subsistência,
mas para outras finalidades. Através dessa afirmação pedimos para que os
alunos citassem alguns efeitos ou impactos ambientais ocasionados pelo
consumismo.
Foram citados diversos efeitos e impactos ambientais desde
desmatamento, poluições (água, solo e ar), enchentes, entre outros e um
fato interessante ocorreu quando alguns alunos fizeram uma correlação
com os fatos citados de acordo com os suas respostas.
Estudante 14: Degradação da natureza (queimadas
e desmatamentos), poluição ambiental em relação ao
lixo (pelo descarte inadequado)...
Estudante 46: Produção exagerada de lixo que são
descartados em rios e ruas causando enchentes,
doenças, enfim poluição.
Ao fazerem essa correlação entre os fatos citados, os alunos
demonstraram que têm propriedade das ações e reações que as ações
antrópicas vêm ocasionando na natureza.
Realizou-se uma divisão entre os impactos e os efeitos citados
nos depoimentos dos alunos, ou seja, a ação e reação, como mostra os
Gráficos 2 e 3.
Gráfico 2: Impactos ambientais

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Em relação aos impactos citados pelos alunos percebemos que
a maioria associou o aumento e o descarte inadequado do lixo com o
consumismo, pois entendem que há uma produção em massa de produtos
que são gerados/consumidos e não existem informações claras e nem
políticas acessíveis que permitam seu descarte final e adequado sem
prejuízos ao meio ambiente. Eles entendem que o descarte inadequado traz
malefícios ao meio ambiente, porém não dispõem de recursos para evitálos. Como podemos aferir do depoimento abaixo:
Estudante 41: Quando compramos aparelhos eletrônicos,
que jogamos fora, esses produtos demoram bastante tempo
para se decompor aumentando a poluição.
Estudante 44: O fato das pessoas comprarem sem
necessitarem faz com que elas descartem objetos que
custam a se decompor, causando poluição.
Gráfico 3: Efeitos ambientais

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Todos os efeitos citados pelos alunos são ocasionados, de acordo,
com as concepções dos alunos por atitudes corriqueiras praticadas pelas as
pessoas e na maioria das vezes induzidas pela mídia, conforme mostra o
depoimento abaixo:
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Estudante 08: Hoje em, dia pode-se dizer, que a TV com
suas propagandas é o caminho que induz o indivíduo a
adquirir um produto que na maioria das vezes nem tem
necessidade e essa prática gera acúmulo de lixo e polui
a natureza.
Essa identificação do apelo da mídia feita sobre o olhar do aluno
mostra à relação consumista pregada por esses meios de comunicação que
desencadeiam em proporções gigantescas o aumento da procura de objetos
a serem consumidos, causando diretamente efeitos no ambiente através da
manipulação de opiniões e padrões de consumo. Desse modo, acabam por
fazer um papel antagônico, pois ao mesmo tempo que criticam práticas
contra a exploração da natureza, são ao seu favor ao induzirem a sociedade
ao consumo sem esclarecer os impactos gerados através da aquisição de
diferentes produtos.

Questão 3
Foi perguntado aos alunos, se os mesmos acreditam que o
consumo exagerado da população pode ocasionar problemas sociais.
Eles tinham duas respostas objetivas a relatarem “sim” ou “não” e como
resultado dessa indagação dos cinquenta alunos que responderam ao
questionário, cem por cento (100%) afirmaram que “sim”.
Portanto, isso significa, que eles conseguem discernir que o
consumo exagerado não afeta somente aquele que pratica o consumismo,
mas sim, todos aqueles que convivem na sociedade de um modo geral.

Questão 4
Nessa questão solicitamos aos alunos que pudessem relatar
alguns problemas sociais que identificam devido à cultura do consumismo.
Eles relataram alguns problemas sociais, porém citaram bastante sobre a
desigualdade social como mostra o relato de três estudantes.
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Estudante 13: O padrão que a sociedade impõe acaba
fazendo com que quem possua mais capital possa usufruir
melhor de tecnologias avançadas. Já quem não possui
tanto acaba sendo vítima de preconceito por não está
inserido nos padrões. Isso gera desigualdades sociais,
pois nem todos podem possuir o que a “sociedade” manda
possuir.
Estudante 38: Alienação, aumento da disparidade entre as
classes socais, desigualdades.
Estudante 43: O capitalismo gera um padrão de consumo
que aquele que não consegue seguir acaba sofrendo
desigualdade social.
O que concluímos do relato do Estudante 13 é que existe padrões
de consumo impostos pela sociedade que tendem a afastar ainda mais as
classes sociais por uma geração de preconceito na cultura do “ter” para
mostrar status na sociedade.
Já o Estudante 38 destacou a palavra alienação associada
a diferença das classes sociais e aferimos dessa afirmação que o termo
alienado citado por esse estudante se refere ao comportamento consumista
das pessoas que não têm interesses associados ao bem de comum, pois só se
preocupam com seus próprios interesses sem olhar para as consequências
de seus atos, atribuindo assim, para outros a responsabilidade como se não
fizesse parte inserida na sociedade em que vive.
O Estudante 43 também se refere a desigualdade social ao sistema
do capitalismo no qual entendemos que mais uma vez prevalece o “ter” e o
fato de não “ter” acaba excluindo o indivíduo da sociedade.

Questão 6
Essa questão indaga aos alunos para apontar alguma solução
para minimizar os impactos ambientais e sociais apontados por eles em
questões anteriores. Eles poderiam escolher entre “sim” e “não” e em caso
de afirmação positiva teriam que apontar essa solução.
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Gráfico 05: Apontar soluções para os impactos causados pelo consumismo

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Observa-se que a maioria dos alunos afirmam de forma positiva
que sabem apontar uma solução.
Através do Gráfico 6 vamos identificar as soluções apontadas
para minimização dos impactos causados pelo consumismo.
Gráfico 6: Soluções para diminuir impactos do consumismo

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Fica evidente que a maioria dos alunos concordam que a medida
para minimização desses impactos de origem ambiental ou social seja feita
através da conscientização.
Ao analisar os diferentes depoimentos que indicaram a
conscientização como medida de redução também notamos que esses
alunos partem de dois modelos de conscientização diferentes: um dado
pela família/escola como meio de instrução e o outro indicado por eles que
fosse feito pelas mídias através de leis que exigissem essa conscientização.
Segue depoimento de um aluno:
Estudante 45: Os pais aliados à escola devem
conscientizar seus filhos desde pequenos a consumirem
com responsabilidade, pois dessa prática depende a
sobrevivência de nosso planeta.
Estudante 30: É plausível haver a conscientização dos
indivíduos a partir das mídias que têm grande alcance na
sociedade, através de leis que imponham esclarecimento
dos impactos gerados pelo consumismo.
O Gráfico 7 mostra a divisão desse tipo de conscientização.
Gráfico 7: Tipos de conscientização

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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A segunda solução apontada pelos alunos para redução dos
impactos é diminuir o consumo.
Como segue nesse depoimento:
Estudante 21: Reduzir o consumo exacerbado e obsoleto
de bens não-duráveis com certeza seria a melhor forma
de minimizar os impactos tanto ambientais como sociais.
A terceira solução apontada foi a utilização da metodologia dos 3
R’s: reduzir, reutilizar e reciclar. Os alunos que indicaram essa metodologia
como solução justificam que previnem vários impactos.
Estudante 08: Reduzir, reutilizar e reciclar são medidas
fundamentais para manutenção da preservação do planeta.
Se todos aderirem essa prática o modo de vida na Terra
será mais saudável.
A quarta solução indicada pelos alunos foi a redução de gastos
com publicidade, já que os mesmos em momentos diferentes utilizaram
esse tipo de mídia como um dos vilões para indução de uma sociedade
consumista.
Estudante 14: É preciso deixa de investir em publicidade,
pois à mesma nos leve a atos não sustentáveis.
Estudante 41: O dinheiro gasto em propagandas deveriam
ser utilizados para erradicar com à fome que tem sua raiz
devido aos modos de vida de uma sociedade consumista.

Discussão e Conclusão
O presente trabalho de pesquisa foi idealizado com a intenção
de analisar como as contribuições de um ensino em Química através do
enfoque CTS, possibilita o desenvolvimento de uma postura cidadã frente
aos acontecimentos ambientais e sociais ocasionados pelo consumismo.
Analisando as concepções iniciais dos alunos participantes da
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pesquisa nota-se que a maior parte desses alunos conseguem diferenciar as
implicações provocadas dentro da trilogia Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Foi perceptível, também, em todos os depoimentos dos discentes
as relações feitas com a realidade vivenciada com os mesmos ou com o
próximo por meio dos efeitos ambientais e sociais.
Os alunos em suas reflexões, perceberam e associaram os avanços
da Ciência e Tecnologia, bem como seus benefícios e malefícios, fizeram
referências à diversos efeitos ambientais que levam a elevação de efeitos
sociais, perceberam a mídia como contribuidora de imposições de padrões
que levam à prática dos consumo excessivo e alienado em uma sociedade
que é intitulada descartável.
Conclui-se essa pesquisa, coma convicção de que a utilização
da metodologia do enfoque CTS pelo professor em sala de aula
proporciona a transposição de informações em conhecimentos que são
capazes de despertar para a prática de um ensino cidadão que permite o
posicionamento reflexivo dos alunos diante das implicações sociais do
conhecimento científico e a aquisição de posturas capazes de efetivar a
participação dos discentes na busca para encaminhamentos de soluções
com responsabilidades ambientais e sociais na sociedade em que vivem
seja de um modo local ou global.
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DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO CURRICULAR EM
UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL12
FERRO, Greice Kelly Lima Araújo13

Resumo
Este estudo tem por objetivo analisar como é vivenciada a integração
curricular entre educação de nível médio e ensino profissionalizante,
bem como os desafios de se trabalhar com o currículo integrado, a partir
da percepção de docentes e discentes envolvidos nessa proposta. Os
resultados apontam que a maioria dos alunos compreende que tanto as
disciplinas da base técnica, quanto às disciplinas da base comum têm a
mesma importância para a sua formação, no entanto, nem todos os alunos
compreendem a relação existente entre base técnica e base comum. No que
se refere aos docentes, um dos desafios encontrados na escola profissional
ainda é a concretização da integração curricular. Conclui-se que é
necessário que todos estejam diretamente envolvidos com a proposta da
educação profissional, dedicando-se desde o planejamento do ano letivo, à
rotina da sala de aula, para que seja efetivado o currículo integrado em sua
plenitude.
Palavras - Chaves: Educação Profissional; Ensino Médio; Integração
Curricular; Ensino; Gestão Escolar.

Introdução
A educação profissional está inserida nas práticas humanas, desde
os primórdios da história. Nas sociedades primitivas, tanto a educação
quanto quaisquer outras ações desenvolvidas pelo homem, traziam o
caráter da espontaneidade coincidindo inteiramente com o processo de
trabalho que era comum a todos os membros da comunidade num processo
de produção coletiva da existência. Para Manfredi (2002), os humanos
12. Artigo em formato de recorte da dissertação apresentado na Universidade San Lorenzo.
13. Mestre em Ciências da Educação, Universidade San Lorenzo, greice_ferro@hotmail.com
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transferiam seus saberes profissionais através de uma educação baseada
na observação, na prática e na repetição, pelas quais eram repassados
conhecimentos e técnicas de fabricação de utensílios, instrumentos de
caça, aprimoramento de ferramentas e demais artefatos que servissem para
facilitar atividades cotidianas.
Nesse sentido, o principal objetivo desta pesquisa foi analisar
como é vivenciada a integração curricular no âmbito de uma das Escolas de
Educação Profissional da rede estadual do Ceará, sob a visão de docentes e
discentes envolvidos nesta proposta.
A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi
reservada às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida
distinção entre aqueles que detinham o saber - ensino secundário, normal
e superior, e os que executavam tarefas manuais – ensino profissional. Ao
trabalho, frequentemente associado ao esforço manual e físico, acabou se
agregando ainda a ideia de sofrimento. A concepção do trabalho associado
a esforço físico advém da ideia e vivência da escravidão que reforçou essa
distinção, deixando marcas profundas e preconceituosas a quem executava
trabalho manual. Fonseca (1961, p.16) afirma que, “o fato de, entre nós,
terem sido índios e escravos os primeiros aprendizes de oficio marcou com
um estigma de servidão o início do ensino industrial em nosso país. E
que, desde então, habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de
ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias
sociais”.
Esse estudo procurou trazer informações para reflexão sobre
a proposta curricular do plano integrado de ensino médio e tecnológico
implantado no Ceará a partir de 2008, sob o ponto de vista de professores e
alunos envolvidos neste processo. Dentro do contexto apresentado surgiu a
necessidade de analisar como é de fato vivenciada tal proposta na rotina de
uma dessas escolas, pois por conhecê-la de perto sabemos da dificuldade
de praticar tal integração, tendo em vista a quantidade de atribuições
de cada um dos atores inseridos. Além disso, esta integração não deve
estar exposta apenas no plano de curso de uma disciplina, mas deve estar
presente na convivência diária entre professores da base técnica e base
nacional comum do currículo, na troca de experiências, nas contribuições
mútuas e principalmente deve ser compreendida e vivenciada pelos alunos.
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Breve histórico sobre a educação profissional no brasil e no
ceará
Com sua cognição e tecnologia acumuladas, as populações préhistóricas e as civilizações que as seguiram produziram soluções para
enfrentarem os desafios impostos pelo ambiente no qual estavam inseridos,
bem como nas suas relações e interferências com os demais componentes
ambientais, como ainda nos atos civilizatórios e nos de conquista.
Conforme Saviani (2007), com a apropriação privada da terra, os homens
se dividiram em classes: a classe dos proprietários e a dos não proprietários.
Essa divisão se reflete na educação. Essa que antes se identificava com o
próprio processo de trabalho, assume um caráter dualista, constituindo-se
em educação para os homens livres pautada nas atividades intelectuais,
enquanto que para os serviçais e escravos restava a educação inerente
ao próprio processo de trabalho; desde então, surge a separação entre
educação e trabalho consumada nas formas escravista e feudal. Manfredi
(2002) esclarece que os humanos, ao longo dos tempos, valendo-se dos
recursos de que dipunham nos diversos ambientes terrestres desenvolviam
artefatos com maestria, arte e praticidade, e os saberes eram repassados de
geração para geração.
A educação profissional no Brasil tem origem na perspectiva
assistencialista, buscando atender àqueles considerados em situação de
vulnerabilidade social, para que não continuassem a praticar ações que
pudessem por em risco a ordem e os bons costumes. De acordo com Fonseca
(1961, p.68), “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de
ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias
sociais”. Nesse sentido, a Educação Profissional no Brasil foi criada para
atender crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade.
Para Fonseca (1961) a associação da Educação Profissional aos
pobres, cegos, aleijados, ex-escravos, entre outros “desvalidos”, apresentase de forma explícita na concepção que se tinha sobre este ramo da educação
por ocasião do seu surgimento. Entre o final do século XIX e início da
Segunda República, a Educação Profissional era vista pela sociedade da
época como filantropia ou caridade, atuando ainda como mecanismo de
regulação social. As primeiras escolas que constituíram a Rede Federal de
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Educação Profissional tinham a função de instruir tais indivíduos através
do ensino de um ofício ou profissão. Naquelas sociedades, as relações eram
demarcadas por um divisor entre aqueles que eram os senhores da terra e da
produção e do capital, dos cidadãos, os que viviam nas pequenas cidades
e os que eram escravos, serventes. Portanto, o poder era supostamente
predestinado e o acesso ao conhecimento elaborado era um privilégio
apenas das classes dominantes.
Ao longo do século XX, a Rede Federal de Educação Profissional
foi adequando-se às novas demandas apresentadas pela sociedade. Neste
processo, o ensino técnico teve momentos de maior ou menor proximidade
e equivalência com relação à educação básica propedêutica. Na década de
1990, por exemplo, as vagas ofertadas pelas Escolas Técnicas Federais
eram disputadas até mesmo por jovens oriundos da classe pequenoburguesa, tendo em vista que os egressos destas instituições apresentavam
elevados índices de aprovação no vestibular. Nas regiões onde a oferta de
bom ensino preparatório para o vestibular era escassa, as Escolas Técnicas
acabaram se tornando a opção de estudos propedêuticos (BRASIL, 1999).
Hoje, na sociedade moderna, o trabalho é essencial para própria
existência do homem, garantindo e satisfazendo suas necessidades básicas.
A sociedade exige cada vez mais uma qualificação que resgate as diferenças,
melhor ainda, que resgate o olhar do outro, uma profissionalização de
referência do aluno e não somente de ocupação de cargo. Porém, deve-se
ter uma atenção especial aos valores éticos, políticos e sociais na formação
do estudante que irá ser educado pelo sistema de ensino médio integrado
na preocupação de não apenas formar tremendas forças produtivas que
servem à acumulação do capital e têm servido para transformar a sociedade
em um grande ― leprosário social, como diz Kurz (1992).
Diante destas problemáticas, a Escola de Educação Profissional
no Ceará se coloca como um desafio para rede estadual de ensino. Em
2008 foram implantadas 25 unidades profissionalizantes, das quais 6
se localizavam na capital, e as demais distribuídas entre 19 municípios
cearenses. Os dígitos apontam que em 2009 foram inauguradas mais
26 unidades; em 2010 outras 8 escolas e em 2011, 18 unidades foram
construídas. De 2012 a maio de 2013 foram construídas mais 15 escolas.
(SEDUC, 2013). Atualmente já foram implantadas 115 escolas, distribuídas
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na capital e em vários municípios da região metropolitana e interior do
estado. Dado este cenário, estudos recentes abordam enquanto empiria
a educação profissional no estado do Ceará (ANDRADE; CRUZ, 2017;
FERNANDES, 2015; MOREIRA, 2016; SANTOS; BEZERRA; GOMES,
2016; SANTOS; MENDES; MENDES SEGUNDO, 2016; SILVA, 2014;
SOUZA; LOPES; MAIA, 2014).
Reconhecendo que essa formação articulada do ensino médio e
técnico é uma crescente no Brasil, emergiu a necessidade de investigar
essa articulação, estabelecendo estratégias que possibilitem responder
como promover a formação de alunos aptos a se inserirem no mercado
de trabalho e ingressar na universidade. Diante disto, o presente estudo
tem por objetivo analisar como é vivenciada a integração curricular entre
educação de nível médio e ensino profissionalizante, bem como os desafios
de se trabalhar com o currículo integrado, a partir da percepção de docentes
e discentes envolvidos nessa proposta.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com base na
representatividade e na participação dos sujeitos pesquisados, buscando
a compreensão, mais do que a explicação e interferência do fenômeno
estudado.
Desta forma, procurou-se dar seguimento a investigação inicial
sobre a articulação do ensino médio e técnico numa escola localizada na
cidade de Sobral, Ceará. A escola em questão, está sob a jurisdição da 6ª
Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 6 –
Sobral), instituição a qual representa a Secretaria de Educação do Estado
(SEDUC), nesta região demográfica. Em 2014, a escola pesquisada,
possuía 418 alunos matrículados, distribuídos em 12 turmas de 1º, 2º e 3º
ano de Ensino Médio Integrado (EMI), sendo quatro salas de cada série.
Neste ano, os cursos ofertados eram: Técnico em Informática, Técnico
em Produção de Áudio e Vídeo, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Massoterapia, Técnico em Redes de Computadores.
Em um primeiro momento da pesquisa, foi realizada uma
conversa de esclarecimento com a diretora da escola, que se dispôs a
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colaborar com o estudo. Em seguida foram aplicados os questionários com
os demais participantes. Foram aplicados questionários em duas categorias:
discentes e docentes (núcleo gestor e professores) da escola. Tendo em
vista o quantitativo total de alunos, definiu-se um percentual como
amostra probabilística sistemática de 10% do corpo discente, totalizando
40 sujeitos de todos os cursos dos três anos do Ensino Médio. Enquanto
docentes, participaram da pesquisa três representantes do núcleo gestor,
sendo dois coordenadores e a diretora escolar e 16 professores, sendo sete
representantes da base técnica e nove representantes das disciplinas da
base comum, totalizando 20 participantes.
A análise dos dados e procedimentos de natureza qualitativa foi
realizada a partir de estatística descritiva, sobretudo por meio de tabulação
das respostas dos questionários aplicados e das observações na escola.
É importante salientar que foram realizadas visitas à escola, portanto,
também foram analisados documentos relativos à rotina escolar de modo
complementar. Essas observações deram base sólida ao entendimento do
processo de disciplina comportamental, da estrutura física e organizacional
da unidade escolar da pesquisa.

Resultados e discussão
De acordo com o levantamento feito na escola pesquisada,
inicialmente questionou-se aos componentes do núcleo gestor se a atual
proposta de Educação Profissional do Estado do Ceará é acessível a todas
as classes sociais, as respostas foram unânimes em afirmar que sim. Nesse
aspecto é válido reforçar que as Escolas Estaduais de Educação Profissional
(EEEP’s) estão abertas para todos os alunos que tenham interesse, no entanto
estes terão que concorrer às vagas por meio de processo seletivo, que se
dá pelo seu bom desempenho durante o Ensino Fundamental (notas do 6º
ao 9º ano). Além disso, os alunos que vêm da escola privada, também têm
a oportunidade de ingressar nessas escolas, pois o governo disponibiliza
20% das vagas para os mesmos, como é citado na Portaria nº1143/2014,
que estabelece as normas para matrícula de alunos nas escolas públicas
estaduais (CEARÁ, 2014).
Em seguida, o núcleo gestor foi indagado sobre os motivos pelos
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quais os pais procuram matrícular seus filhos nessa escola. O trio de gestores
foi unânime em afirmar que acreditam que os pais veem esta oportunidade
como única para seus filhos conseguirem um emprego no futuro, além
disso, acreditam que seus filhos poderão obter um conhecimento amplo,
focado tanto na inserção do aluno no mercado de trabalho, quanto no
ingresso na universidade. Desta forma é perceptível, pela experiência dos
gestores desta equipe, que a maioria dos pais que buscam inscrever seus
filhos na escola profissional já consideram o trabalho desenvolvido como
positivo e acreditam que esta proposta é uma boa oportunidade.
A integração curricular é um componente importante da Educação
profissional integrada ao Ensino Médio, pois através desta é possível se
alcançar os objetivos desta complexa proposta. Dentro desse contexto, a
integração curricular coloca as disciplinas numa perspectiva relacional, na
qual as fronteiras se tornam pouco nítidas, promovendo maior autonomia
de professores e alunos, com integração dos saberes escolares com os
saberes científicos e os saberes cotidianos (BERNSTEIN, 1996), numa
abordagem inter e transdisciplinar (MORIN, 2002).
Nesse sentido, também foi importante questionar aos integrantes
do núcleo gestor acerca da real vivência desta equipe de profissionais.
Com base nas respostas dadas, foi possível analisar, que os momentos de
integração entre os professores da base comum e da base técnica, durante os
planejamentos coletivos, bem como a troca de experiências, necessidades
e dificuldades das suas práticas pedagógicas, são de fato vivenciados na
rotina escolar. No entanto, ainda é perceptível que tal integração precisa
ser intensificada e orientada de maneira mais eficaz, a fim de fortalecer a
proposta educacional em pauta.
Portanto, é importante que as diferentes áreas do conhecimento
e experiências ou as disciplinas devem entrelaçar-se, complementarse e reforçar-se mutuamente para propiciar o trabalho de construção e
reconstrução do conhecimento da sociedade (SANTOMÉ, 1998).
A seguir, pode-se visualizar a percepção dos professores acerca
das condições de trabalho docente para a prática docente neste cenário.
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Tabela 1 - Percepção dos docentes acerca das condições de trabalho para a prática docente no ensino médio integrado, Sobral, 2014.

Estratificação das respostas
Ótima
Boa
Regular
Ruim ou péssimo
Total

n (%)
4 (25%)
11 (69%)
1 (6%)
0 (0%)
16 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa.

A maioria dos professores, 11 deles, afirmaram que a Escola
Profissional oferece boas condições para o exercício da prática docente,
outros 4 as consideram ótimas, enquanto apenas 1 dos participantes
considera como regular. Estas condições podem ser relacionadas com: o
tempo para planejamento das aulas, pois das 40 horas/aula semanais, 13
horas/aula são destinadas para planejar, bem como o empenho dos alunos
em sala de aula e a estrutura física da maioria das escolas. Esses são fatores
que contribuem diretamente para o bom desempenho do trabalho docente.
O planejamento é um conjunto de ações que são preparadas
projetando um determinado objetivo, em ouras palavras é “um conjunto
de ações coordenadas visando atingir os resultados previstos de forma
mais eficiente e econômica”. (Luckesi, 1992, p.121). Sendo assim, o
planejamento é também uma ação de organização, fundamental a toda ação
educacional.
Dentro desse contexto, o currículo integrado no planejamento
pedagógico se orienta em teorias que enfatizam a produção do conhecimento,
ou seja, considerando este como resultante de um processo a ser construído
ao longo dos três anos. Portanto, é necessário pensar a organização do
planejamento coletivo. Assim, foi relevante questionar aos professores
sobre como eles preferem usufruir dos seus momentos de planejamento,
conforme observa-se a seguir.
Tabela 2 – Percepção dos docentes acerca da forma com que preferem planejar, Sobral, 2014.

Estratificação das respostas
Sozinho
Em grup
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n (%)
1 (6%)
6 (38%)

Ambas as situações
Total

9 (56%)
16 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se que apenas um dos professores afirmou que
prefere planejar sozinho, sem que hajam interferências, pois é melhor
para se concentrar. Outros 6 disseram que é melhor planejar em grupo,
socializando experiências e expondo as dificuldades que possam surgir. No
entanto, a maioria dos professores, 9, preferem realizar rotineiramente as
duas situações, visto que ambos os momentos são indispensáveis para uma
boa prática pedagógica.
Ao se falar sobre integração, não se pode pensar em dois grupos
(técnicos e base comum), mas sim em educadores que fazem parte da mesma
instituição de ensino. Por isso, é importante a presença dos coordenadores
de cursos e coordenadores escolares nos planejamentos, para que todos
se sintam responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. As
ações precisam ser pensadas em conjunto, sistematizadas, com projetos
interdisciplinares, e ações de outra natureza, como aulas coletivas, tendo o
objetivo de avançar para bons resultados.
Sobre isso, Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005, p. 1093-1094)
argumentam:
[...] que a sobreposição de disciplinas consideradas de
formação geral e de formação específica ao longo de
um curso não é o mesmo que integração, assim como
não é a adição de um ano de estudos profissionais a três
de ensino médio. A integração exige que a relação entre
conhecimentos gerais e específicos seja construída
continuamente ao longo da formação, sob eixos do
trabalho, da ciência e da cultura.
Nesse sentido, é necessário compreender que o Plano de
Curso das disciplinas deve conter todo o conteúdo que será abordado
em cada período do ano letivo, bem como o objetivo, a metodologia e
as atividades pertinentes ao assunto abordado, inclusive propostas de
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projetos interdisciplinares. No caso das escolas profissionais, os planos de
curso devem estar diretamente relacionados com a base técnica, ou seja, as
disciplinas da base comum devem estar estruturadas de modo a atender as
necessidades específicas de cada curso técnico.
Nessa perspectiva, os docentes foram indagados se durante a
elaboração do seu plano de curso anual os conteúdos são organizados de
modo a atender as necessidades específicas das disciplinas da base técnica.
Tabela 3 – Percepção dos docentes acerca da organização anual dos conteúdos dos planos de curso, quanto ao atendimento às necessidades
específicas das disciplinas da base técnica, Sobral, 2014.

Estratificação das respostas
Sim
Não
Às vezes
Não respondeu
Total

n (%)
7 (44%)
3 (19%)
5 (31%)
1 (6%)
16 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a esta questão, os professores divergiram, pois 7 deles afirmam
que esse trabalho é realizado pela equipe no início do ano letivo, outros
5 disseram que às vezes é feito esse planejamento, enquanto 3 garantem
que ainda não se realiza dessa forma e apenas 1 dos participantes não
responderam a este questionamento. Portanto, os projetos desenvolvidos
na escola devem agregar os conhecimentos de todas as áreas, de forma
a se complementarem, para que as três áreas que compõem o currículo
(formação geral, formação profissional, parte diversificada) se interliguem,
é preciso que os professores dialoguem, planejem juntos, enfim, que
consigam enxergar o currículo como um todo.
Diante do extenso currículo o qual os alunos das escolas
profissionalizantes têm que estudar, dividido entre disciplinas da base
técnica e disciplinas da base comum, indagou-se aos alunos participantes
sobre quais destas eles consideram mais importantes para a sua formação.
Tabela 4 – Percepção dos discentes acerca das disciplinas consideradas mais importantes, Sobral, 2014.

Estratificação das respostas
Base técnica
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n (%)
3 (8%)

Base comum
Ambas são importantes
Total

8 (20%)
29 (73%)
40 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme se observa na Tabela acima, 3 discentes disseram que
os conteúdos da base técnica são mais importantes, outros 8 já consideram a
base comum, mas 29 deles, afirmam que ambas as áreas oferecem o mesmo
grau de importância. Notou-se então, que a maioria dos alunos compreende
que todos os conhecimentos são relevantes para a sua formação, sejam eles
comuns ou específicos.
No intuito de confirmar a compreensão dos alunos acerca
da integração curricular, tendo em vista a relação dos conteúdos das
disciplinas contributivas da base comum, com as disciplinas dos cursos
técnicos, os participantes foram questionados sobre a quem eles recorrem
nos momentos em que surgem dúvidas em determinado conteúdo de uma
disciplina técnica, conforme presente na Tabela 5 a seguir.
Tabela 5 – Percepção dos discentes acerca das disciplinas consideradas mais importantes, Sobral, 2014.

Estratificação das respostas
Apenas o professor da disciplina
Outro professor técnico
O professor da disciplina contributiva
Total

n (%)
31 (78%)
1 (2%)
8 (20%)
40 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa.

Observou-se, na Tabela 5, que apenas um dos alunos pesquisados
disseram que recorrem a outro professor técnico, 8 deles afirmaram buscar
ajuda com um professor da base comum que leciona disciplina contributiva,
mas a maioria, 31, falaram que recorrem apenas ao professor da própria
disciplina técnica.
Sob essa perspectiva, percebe-se que, assim como para parte dos
professores, para muitos alunos também não está clara a relação existente
entre os conteúdos da base comum e da base técnica. Fator que pode ser
considerado preocupante, tendo em vista que a integração curricular pode
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até está descrita no plano de curso anual das disciplinas, construído no
início do ano letivo, no entanto pode ser que não esteja concretizada na
rotina escolar de professores e alunos.

Considerações finais
O presente estudo nos permitiu analisar como é vivenciada
a integração curricular no âmbito de uma das Escolas de Educação
Profissional da rede estadual do Ceará, sob a visão de docentes e discentes
envolvidos nesta proposta.
Analisando a visão dos alunos acerca da integração curricular,
foi notório que a maioria deles compreende que tanto as disciplinas da base
técnica, quanto às disciplinas da base comum têm a mesma importância para
a sua formação. Contudo, quando questionados acerca de quais professores
eles recorrem quando têm alguma dúvida em disciplinas técnicas, a maioria
deles recorre apenas o professor daquela disciplina. Esse fato chama a
atenção, pois nem todos os alunos compreendem a relação existente entre
base técnica e base comum, o que deveria se solidificar na rotina escolar,
principalmente por meio das disciplinas contributivas.
Sob o ponto de vista dos professores, constatou-se que um dos
desafios encontrados na escola profissional ainda é a concretização da
integração curricular, pois não basta constar apenas no plano de curso
anual das disciplinas, ela deve estar presente em cada ação docente que se
realize diariamente. Nos comportamentos, nas vivências, nos momentos
de estudo coletivos e na convivência constante entre professores da base
comum, professores da base técnica e alunos.
Portanto, para que esse desafio possa se efetivar dentro da
realidade escolar, sem que haja uma segregação entre base técnica e base
comum, é necessário que todos estejam diretamente envolvidos dentro
dessa perspectiva, dedicando-se desde o primeiro planejamento do ano
letivo, com a elaboração de planos de cursos integrados, colocando-os em
prática na rotina da sala de aula, compartilhando experiências nos momentos
de estudo coletivos e principalmente dando a devida importância a este
processo. Para tanto é necessário que o núcleo gestor repense suas ações e
garanta o acompanhamento da integração curricular diariamente, por meio
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de propostas e intervenções que fomentem uma postura integrada em todos
os segmentos escolares.
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O presente artigo tem como escopo, destrinchar superficialmente
o que há por trás de algumas poesias dos principais heterônimos de Fernando
Pessoa, genial poeta português do século XX. Além do desvelamento,
meditaremos brevemente sobre a faceta fenomenológica das produções,
levando em conta o teor psicológico, já que é visível na poética de Pessoa,
uma filosofia humanista, que preza em primeiro plano as sensações,
fazendo com que involuntariamente a comparemos com diversos teóricos
que contribuíram para o surgimento da psicologia humanista e com os
contemporâneos fenomenólogos de Pessoa. Além de tal contemplação,
é essencial que se entenda o roteiro, elucidando o caráter simples da
pesquisa, não querendo de forma alguma absolutizar neste artigo, um
aprofundamento do que se é capaz de ver na arte de Pessoa. O estudo em
questão desenvolveu uma revisão bibliográfica, utilizando-se das bases de
pesquisa metodológica, através de artigos, livros de psicologia, livros do
poeta e sua biografia.
Palavras-chave: Poesia fenomenológica; Filosofia; Psicologia.

Introdução

O objetivo da pesquisa, tem como escopo investigar a relação
entre fenomenologia, psicologia e a poesia, especificamente de Fernando
Pessoa em seus heterônimos ditos principais, para tanto se fez um pequeno
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16. Graduado em Psicologia pela UFPI, Mestre em Psicologia Ambiental pela UFPI, professor assistente da UFMA, campus de Pinheiro. Email:
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palimpsesto, ou seja, uma escavação em busca de documentos, e versos
de Pessoa correlacionando com a filosofia e a psicologia que coaduna
com a psicologia da existência com eixo humanista, utilizando de autores
famigerados como Rogers, Stevens, Sartre, Buber e os demais não menos
importantes ao cunho do artigo.
Nascido em 1888, Fernando Pessoa, foi um dos maiores poetas
de todos os tempos, devido sua natureza multifacetada e inovadora,
incapaz de se tornar defasada e datada. Em vida foi amante das implicações
mundanas, que o influenciaram demasiadamente em seus escritos, apesar
do âmago introvertido. O poeta que foi também, jornalista, editor, tradutor,
submergiu na vertente literária e da linguística. E em razão de ser poliglota,
viajou bastante, munindo-se de vasta cultura. Diante de a sua inteligência
descomunal, estudou direito na mocidade, passando sempre como
melhor aluno em todos os ambientes que fincava estudo. É sabido que
Pessoa não figurava os meios sociais de seu tempo, tampouco ligava para
isso, sendo um poeta reservado e misantropo. Tinha como uma de suas
manias peculiares, escrever apenas em pé. Sabe-se também, que fumava
incessantemente, acrescentando a esse vício, o da bebida em excesso. Tais
contingências parecem ter sido muletas de apoio, durante sua existência
dificultosa na vida adulta.
Fernando Pessoa é muito conhecido por sua múltipla capacidade
de criar, materializado nos seus 127 heterônimos (podendo existir mais),
pelos quais figuram três categoricamente mais conhecidos, são eles,
Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de campos. Todos essas personas,
profundamente bem construídas, possuindo desde trejeitos psicológicos,
profissão, data de nascimento e morte (mesmo os que não morrem, Pessoa,
dá um destino final), até um mapa astral configurado e estabelecido para
cada um, rompendo qualquer paradigma de escrita da época e frente aos
dias atuais. Perante os fatos, Cavalcanti (2011) condiz, “A arte de escrever
por heterônimos atinge, com Pessoa, novos limites” (CAVALVANTI, 2011,
p.233). É válido salientar que limites esses, nunca dantes superados por
outro escritor. Pessoa e sua amplitude de ser plural, traz até hoje o fascínio,
quando através de suas produções arrebata o ordinário, sendo insolitamente
inventor de uma poética atemporal, não estagnando em versos somente
líricos, ao contrário, perpassando por todo um viés filosófico, psicológico
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e até científico, configurando em uma eminente análise do que o enlaçava,
caracterizando-o como um fenomenólogo autodidata.
Entende-se que a fenomenologia tem caráter hermenêutico,
portanto é símile em fatores com diversos aspectos de criações humanas
no campo dos afetos e sensibilidade. Tal autor de fulcro do estudo, tem
extrema importância no mundo da poesia, filosofia e ciências da vida, mas
por não ser um personagem estritamente da psicologia e sim da literatura,
causa estranhamento aos olhos de acadêmicos da área. Entretanto, quando
se avalia a vasta obra do autor, percebe-se o tamanho da análise atemporal
que Pessoa faz sobre o desassossego humano, tema tão recente no bojo
contemporâneo. Nesse intuito, acha-se imprescindível tratar de comunicar
esse autor para com uma matéria de estudo que averigua o humano
enquanto saber, emoções e relações.

Sobre a fenomenologia
É sabido que etimologicamente, fenomenologia significa o
estudo dos fenômenos apreendidos na experiência pelo sentido particular,
acentuando a atenção para a vivência fenomenológica ao invés do que foi
intelectualizado a priori (CERBONE, 2006).
A fenomenologia é conhecida, por ser uma filosofia do sentido
facultado ao fenômeno que atravessa o ser, sendo esse, responsável
individualmente por perceber os desdobramentos dos episódios da vida,
através da ótica dos sentidos. Tal sinestesia é melhor explicada por Zilles
(2007) à luz de Husserl, “Husserl afirma que tudo que é mundano, tudo
que é espácio-temporal é para mim, na medida em que o vivencio, percebo,
lembro, penso, julgo, valorizo, desejo” (ZILLES, 2007, p.217).
Todas essas sendas, referem-se aos trilhos de análise que essa
filosofia abarca e perfaz, não cabendo aqui reduzir com palavras seu
tamanho alcance, contudo se faz necessário explicitar sua teoria, para
entendermos as motivações do trabalho.
Nessa vereda, Ginger e Ginger (1987) explicam mais abertamente
o viés fenomenológico, sendo possível observar-se a semelhança com as
poesias tratadas no artigo. Para tanto lança a fenomenologia como próxima
do existencialismo, trazendo coesão à carga humana de escolhas e vivências
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particulares, desviando do campo teorético e passando a perpetuar na esfera
pré-reflexiva de sensações. “A importância de uma tomada de consciência
do corpo e do tempo vivido, como experiência única de cada ser humano,
estranha a qualquer teorização preestabelecida” (GINGER; GINGER,
1987, p.36).
Daqui em diante, trabalha-se alguns dos poemas dos três afamados
heterônimos de Pessoa, perscrutando psicologicamente a fenomenologia
subentendida em cada profético verso.

Comparações psicológicas e fenomenológicas: alberto
caeiro
Caeiro é o poeta dos sentidos atribuído aos aspectos naturalizados,
debruça a fenomenologia à excelência, dado que averigua as sensações
naturais e as privilegia em sua poesia. Terra, céu, ar, mistério, esoterismo
e conteúdos sensoriais frequentam sua obra. É considerado o filósofo
empiricamente Pessoano, possuindo muitas características minimalistas,
mas não simplórias, já que valoriza as vivências desenredando-as
microscopicamente.
O todo integralizado, como uma performance completa dos
sentidos poéticos, atributo gestáltico é também por si só, perceptivo em
seus poemas. Demonstrado assim, seu espantoso alcance, vide Cavalcanti
(2011). “Duvido que grego algum escrevesse aquela frase culminante a
natureza é partes sem um todo” (CAVALCANTI, 2011, P.242).
Vejamos esse e alguns versos de O guardado de rebanhos, em
seu poema XLVII: “A natureza é partes sem um todo, Isto é talvez o tal
mistério de que falam. Foi isto o que sem pensar nem parar, Acertei que
devia ser verdade, Que todos andam a achar e que não acham, E que só eu,
porque a não fui achar, achei” (PESSOA, 2008, p.72).
É perceptível nos versos acima, a enfática fenomenológica
de seguir o despropósito dos acontecimentos casuais, asseverando-se
as sucessivas deflorações dos instantes que urgem inéditos. Entendese que esse gancho é trabalhado muito em psicoterapia humanista, pois
quebrando os paradigmas da verdade absoluta e arriscando no devir,
garimpa-se às compreensões de alguns questionamentos, visto que, nas
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incertezas afirmadas é que surgem as possibilidades criativas. Bem como
Stevens (1978) experimentou diante de seus entraves: “Não creio que leis
e programas e planejamentos possam conseguir isto. Cada homem precisa
fazê-lo por si só. Então, a coisa acontece” (STEVENS, 1978, P.71).
Ponderando algumas elucubrações de Caeiro, direcionamonos para sua imanência poética, qual no seu íntimo, percorrendo o sujeito
jogado ao mundo, vigorado em sua sensação subjetiva de tentar ajustarse. Segundo Borba; Souza (2014 apud, Struchiner, 2007), a proposta
Husserliana é resgatar “a noção de que o mundo científico é secundário –
ele é produzido a partir de impressões e vivências subjetivas dos próprios
cientistas” (BORBA; SOUZA, 2014, p.243). Ou seja, tanto Husserl, quanto
Caeiro deturpam o óbvio dos pensamentos, em primazia do sensitivo.
Rogers através de sua fenomenologia, pôde teorizar muito de sua
experiência, não a aprofundando teoricamente, mas trazendo flexibilizações
que destacam a sensação humana como um guia organísmico direcionador
de sua autoridade. Perante o decurso do trecho “que todos andam a achar
e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei”, observa-se
que o aspecto escuso, é pura intuição do porvir, e por não enclausurar o
desejo de encontrar, tem-se o processo de iminente descoberta e produção,
salutar ao ser. Coaduna Rogers (2009) “Gostaria de dizer algo mais a
respeito dessa vivência de sentir. É realmente a descoberta dos elementos
desconhecidos do eu” (ROGERS, 2009, p. 126).
Alberto Caeiro dentre sua obra, obteve destaque pelos poemas
que tomam por título inicial “O guardador de rebanhos”. “Provavelmente
Pessoa terá se inspirado, para esse título em imagem, tão comum nas lendas,
de guardadores de rebanhos” (CAVALCANTI, 2001, p. 249). Povoado
por 49 poemas, carregados de temas que recorrentemente trazem o poeta
elegido em suas sensações, destoando livremente do ato racional, por estar
acumulado de um modo de ser da emoção.
É cognoscível em alguns desses poemas a preferência pelo
campo, expressando o viés “antissocial” de Pessoa, pois para ele, esse lócus
na sua ausência de urbanização, é catalisador de paz e tranquilidade. “Toda
a paz da natureza sem gente, vem sentar-se a meu lado” (CAVALCANTI,
2001, p.253). Ou “Que pena que tenho dele! Ele era um camponês, que
andava preso em liberdade pela cidade” (CAVALCANTI, 2001, p.249).
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Carl Rogers, trataria o trovador, como um sujeito repleto de congruência.
Justamente por entender que seu deleite cabal, é estar nesse campo,
gozando da paz natural que lhe cerca. “Abrir o espírito para aquilo que está
acontecendo agora (...) – Tal é, na minha opinião, uma das qualidades da
“vida boa”, da vida amadurecida. ” (ROGERS, 2011, p. 216).
No poema XLVI de Caeiro, observa-se o grande teor
fenomenológico: “Procuro dizer o que sinto, Sem pensar em que o sinto.
Procuro encostar as palavras à ideia (...) Procuro despir-me do que aprendi,
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, E raspar a
tinta com que me pintaram os sentidos” (PESSOA, 2008, p.70).
Pessoa traz aqui, o valor de sensibilizar-se e desarraigar-se dos
pensamentos como mote de inteligibilidade. Bello (2006) reforça: “a
intuição do sentido é o primeiro passo do caminho e revela ser possível
captar o sentido” (BELLO, 2006, p.25). Decerto, sentido muito tênue
e delicado, que a fenomenologia dedicou-se em apurar. Observemos
à similaridade entre a poesia e essa filosofia de vida: “Como o que nos
interessa é o sentido das coisas, deixamos de lado tudo aquilo que não é
o sentido do que queremos compreender e buscamos, principalmente, o
sentido” (BELLO, 2006, p. 23).
É corolário fenomenológico para o psicoterapeuta, despir-se de
conceituações suas e sobre o outro, dado o viés imprescindível para ingresso
no processo de relação terapêutica, devido ilustrações, preceitos e dogmas,
serem formas de direcionamentos à um objeto. Esse objeto, por ser estático
não propõe mudança e acaba distanciando-se da emergência do encontro
empático, que não se desvela na aura do juízo de valor. Convergindo com
a temática, Nascimento (2012) complementa com a ideia Husserliana de
epoché:
No sentido fenomenológico, visa colocar entre parênteses
a crença em toda realidade temporal e espacial, isto é, em
toda a transcendência. Isto quer dizer que não devemos
fazer juízo algum sobre o mundo e tudo aquilo que nele
se inclui, até mesmo as mais convincentes evidências
científicas, uma vez que as ciências naturais alimentam-se
deste mundo empírico. (NASCIMENTO, 2012, p. 2).
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Nos versos que tratam do desprendimento de instrução,
ensinamentos e proposições teóricas, revela-se uma instância, atribuída por
Rogers em seu método explicitamente fenomenológico. Rogers percebeu
a ineficiência de uma teorética como seguimento terapêutico, pois através
das técnicas, estabelecia-se um enrijecimento relacional, desafiando o
encontro humano:
Fui me dando conta de maneira gradual de que não posso
oferecer ajuda a esta pessoa perturbada por meio de
qualquer procedimento intelectual ou de treinamento.
Nenhuma abordagem que se baseie no conhecimento,
no treinamento, na aceitação de algo que é ensinado, se
mostra útil. (ROGERS, 2014, p.37).
Nesse sentido declaramos o heterônimo Caeiro como um nato e
exímio filósofo do sentido, que em seu aprendizado natural, percebe não
mais o comum, extraordinariando os fenômenos que o cercam, por meio de
seu atributo dialógico, tendo os sentidos como cargo chefe. Deixando claro
a semelhança com alguns pensamentos de defensores da fenomenologia
como: “livre-se de convicções e interpretações” (STEVENS, 1978, p.39)
ou que para prover a criação fenomenológica, intui-se a necessidade de
não se interpor pre-concepções, rótulos e estigmas frustradores da atitude
fenomenológica (BUBER, 2015).

Comparações psicológicas e fenomenológicas: ricardo reis
Ricardo Reis é o poeta-médico de Pessoa, nele vê-se arestas de
escrita clássica e um temperamento mais soturno, devido ao desencantamento
com alguns temas que o rodeiam e apreendem significado ao poeta. Reis é
a personalidade de Pessoa que fala com as emoções impelidas, expressadas
através da poesia, mas procurando expandir para os outros, subvertendo a
inerência dessa emoção ao próprio poeta.
Sua ótica cética perante a vida, faz-se vazada no poema Odes,
demonstrado por exemplo no trecho: “o tempo passa, não nos diz nada.
Envelhecemos. Saibamos, quase maliciosos, sentir-nos ir” (CAVALCANTI,
117

2011, p.261). Nesses versos, percebe-se a falta de respostas que o tempo
existencial trouxe ao autor, mas enquanto tempo cronológico os aspectos
foram diferentes, pois o envelhecimento tomou partido do ser e portanto
ironicamente a morte ‘natural’ aproxima-se.
Para ampliarmos um pouco mais, sustentemo-nos em Carl Rogers,
quando discute sobre a filosofia humana e a capacidade de ser o que se é,
refutando espontaneamente: “Ser o que se é parece mais a formulação de
uma evidência do que um objetivo” (ROGERS, 2011, p.189). A evidência
para o heterônimo em questão, foi desaperceber a vida que passou, pois
não foi capaz de compartilhar-se de si com seu próprio tempo. Aglutinado
a isso, outros versos de Odes trazem sustentação ao escrito: “Sim, sei bem,
Que nunca serei alguém. Sei de sobra, Que nunca terei uma obra. Sei enfim,
Que nunca saberei de mim.” (CAVALCANTI, 2011, P.260)
Tal convicção do poeta reafirma a evidência que Rogers discute
em sua psicologia, destacando a vida em seu processo, como uma escolha
premente e sucessiva, implicitamente conectada aos fatos que a precedem.
Desdobrando-se no roteiro do poeta, por saber enfim que nunca saberá de
si, percebendo a atitude poética, como a dialética de vida em Ricardo Reis.
No mesmo longo poema, Reis, legitima sua incredulidade, agora
desviando para a eterna indagação da razão e dos sentidos, amparado
nesses versos: “Vivem em nós inúmeros; Se penso ou sinto, ignoro, Quem
é que pensa ou sente. Sou somente o lugar, Onde se sente ou pensa.”
(CAVALCANTI, 2011, P.265)
É sabido que tal poema foi escrito dias antes da morte do poeta
em 1925, aos 47 anos vítima de cirrose. No período pelo qual Fernando
Pessoa, escreveu muito dos poemas de Reis, alvejava no poeta, essa forte
dose de pessimismo na vida, passando por situações de severas irritações
que é concernente ao heterônimo em questão.
Contudo, abriu-se caminhos para reflexão sobre o que pensava e
sentia o poeta na proximidade de sua morte. Talvez por tal peculiaridade
desse momento na vida de Pessoa, sente-se em Ricardo Reis, uma poesia
mais construída, evoluída psicologicamente, ressecada pelo sofrimento do
autor. “Seja como for, o próprio Pessoa reconhece que com Reis chegou
“ao ponto culminante da maturidade literária” (CAVALCANTI, 2011, p.
264). Nesse sentido a teoria da Gestalt nos brinda:
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O poeta, por sua vez, faz a escolha de conteúdo oposta: a
verdade concreta é livremente distorcida e transformada em
símbolo do interesse subjacente; ele não hesita em mentir
ou ser irracional; e desenvolve os símbolos de maneira
rica com o emprego ativo de seus sentidos, percebendo,
de forma penetrante, imagens, odores, sons, e entrando em
empatia com situações emocionais, projetando a si próprio
nelas, em lugar de alienar seus próprios sentimentos e
projetá-los (PERLS, HEFFERLINE & GOODMAN,
1997, p.134)
Em uma das maiores mensagens psico-poéticas de Pessoa,
Reis, traduz bem o intuito clínico da fenomenologia, quando retrata
o posicionamento de presença do psicoterapeuta. Em seus versos diz:
“Para ser grande, sê inteiro” (PESSOA, 2013, p.117). Denotando essa
noção de inteireza, à figuração de atenção plena da escuta, presença
humana, acolhimento, devolutiva e intervenção, direcionado na terapia
para o significado de sinergia inter-humana, necessária para vinculação
relacional. Nessa vereda, é basilar Ponciano ao dizer: “Quando o cliente
percebe que o terapeuta está inteiro com ele, começa a se ver como um ser
de possibilidades (...)” (PONCIANO, p.103, 2006)
Buber (2015) acrescenta esse fenômeno da presença, como
primordial e diferenciado “Presença não é algo fugaz e passageiro, mas o
que aguarda e permanece diante de nós” (BUBER, 2015, p.58). Destarte,
aguarda o momento que surge e permanece nele de corpo e psique. Reis,
continua os versos daquele poema “Sê todo em cada coisa. Põe quanto é no
mínimo que fazes” (PESSOA, 2013, p.117).
Vede, esses excertos nada mais são, que formas de agir do
humano em sua plena consciência de querer ser, ou mais, possuir atitudes
que formulem a expressão de sentido que permeia o homem. Esse aspecto é
de nítida coesão, já que, quando potencialmente emergido, torna-se salutar
e convalescente para quem o vive. Rogers (2014), tratando da abordagem
centrada na Pessoa, compartilha algumas semelhanças aos versos:
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Sabemos que, se o terapeuta adotar interiormente em
relação ao seu cliente uma atitude de profundo respeito,
de aceitação total do cliente tal como ele é e de confiança
nas suas potencialidades para resolver seus próprios
problemas(...) nesse momento podemos estar certos de que
iníciou o processo terapêutico. (ROGERS, 2014, p.87).
Valida-se, portanto, que Reis, poeta do pesadume e incerteza,
mesmo trazendo em algumas características idiossincráticas do heterônimo,
uma serena angústia (a morte, o nada), “nada fica de nada. Nada somos”
(PESSOA, 2013, p.116), perpassa nos seus versos, uma proposta de
autoconhecimento, identificada na deliberação abstrata das Odes, poemas
de grande sabedoria e profundidade.

Comparações psicológicas e fenomenológicas: álvaro de
campos
Campos talvez seja em biografia, o mais próximo de Pessoa.
Com semelhanças que vão desde ser criado pelas tias-avós, “Minha velha
tia, que me amava por causa do filho que perdeu...” (CAVALCANTI,
2011, p.273), até iguais viagens feita pelo ortônimo. Possui curiosidades
que se ligam nas entrelinhas de sua poesia, dado que Pessoa, o fez nascer
no mesmo dia que Nietzsche (1844-1900) filósofo e Virgílio (70 a.c–90
a.c) poeta romano, ainda complementando propositalmente sua história de
vida, com alguns dos percursos eremíticos que fez Rimbaud (1854-1891)
poeta francês.
Percorrido essa célere anamnese, entende-se uma partícula do
heterônimo. Seus poemas tem uma forte carga de solidão, desamparo,
“Tão isolado na vida, tão deprimido em sensações” (PESSOA, 2013,
p.274) ou “Deixe-me estar aqui, nesta cadeira, até virem meter-me no
caixão” (PESSOA, 2013, p.274). São temas melancólicos que destacam
os conflitos existenciais do próprio Pessoa, atravessados por suas viagens
e pelo tempo escoado ante a vida.
O ritmo de Campos é expresso por meio de emoções frias, distantes
de uma musicalidade, entremeando-se em ideias de morte, sexualidade e
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o vazio de viver. Seu poema Tabacaria figura entre os maiores poemas de
todos os tempos, acrescenta-se também à lista de Campos, o fenomenal
‘Poema em linha reta’. Observemos alguns versos do primeiro: “Não sou
nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho
em mim todos os sonhos do mundo.” (PESSOA, 2013, p.63).
A palavra ‘nada’ é muito sucessiva nos poemas de Campos e em
alguns de Reis, denotando a opacidade angustiante dos fenômenos que o
atinge. Porém sabe-se fenomenologicamente que o nada, é possibilidade
de invenção, uma lacuna criativa para que se sobrevenha o tudo, contido na
possibilidade desse hiato. Converge Campos: “à parte disso, tenho em mim
todos os sonhos do mundo” ou “como não fiz propósito nenhum, talvez
tudo fosse nada” (PESSOA, 2013, p.64).
Sartre (2014) relaciona esse nada a algo mais palpável e íntimo
do ser, como uma fonte de extrema relevância, para interliga-se na
consciência de si. “...se um nada pode existir, não é antes ou depois do ser,
nem de modo geral, fora do ser, mas no bojo do ser, em seu coração, como
um verme” (SARTRE, 2014, p.64).
Com Buber (2015) a fenomenologia repaginou-se, apresentando
ao homem, dois estados de vida que transitam em devir (mudanças
constantes), o EU-TU e o EU-ISSO, respectivamente distinguidos pela
oposição básica entre ação/reação, possibilidade/cristalização, ator/objeto,
pensamento/sensação, relação/relacionamento, possibilidade/realidade,
casualidade/causalidade, pré-reflexão/reflexão, dentre outras.
O que se vê em tabacaria é a oscilação desses movimentos do
indivíduo, bailando entre EU-TU poético: “Acendo um cigarro ao pensar
em escrevê-los, E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos.
Sigo o fumo como uma rota própria, E gozo, num momento sensitivo e
competente, A libertação de todas especulações” (PESSOA, 2013, p.70).
Vemos nesses primeiros versos a implicação de liberdade, uma
permissão para sensacionar o fato, antes conscientemente reflexivo, passa
a ser desfrutado como fenômeno aberto e imensurável, portanto, préreflexivo. Já na outra extremidade, o EU-ISSO destoa: “Serei sempre o
que não nasceu para isso; Serei sempre só o que tinha qualidades; Serei
sempre o que esperou que lhe abrissem a porta...” (PESSOA, 2013, p.66).
Dado que o poeta, agarra-se a uma conceituação de si,
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aparentemente dado por um fator regido de impessoalidade, suas volições
se fazem concretamente por fatores exógenos, fazendo estancar a atitude
de ser quem se é, no momento que se é, preferindo a previsão de algo que
não aconteceu. Destarte, cristalizando qualquer provável ação emergente,
Martin Buber correlaciona: “A única coisa que pode vir a ser fatal ao
homem, é crer na fatalidade” (BUBER, 2015, p.87). A epopeia poética de
Tabacaria, transita entre emoções e pensamentos de sua vida, concernentes
ao local que comprava seu tabaco e jornal, metaforizando em seus versos
autobiográficos, a dança entre leniência de ser e a moção existencial que
favorece a in/tensão fenomenológica, fator de potencialização do homem.
Em outro poema intitulado Apostila, o heterônimo de Pessoa,
parece fugir de seus temas soturnos e jorra apreço pela vida, ruminando
acerca do tempo e suas reminiscências fugazes, “imagens da vida,
imagens da vida, imagens da vida” (PESSOA, 2013, p.73), guiandose por suas vontades profundas e classificando as escolhas intelectuais,
“Pôr as sensações em castelo de cartas (...) e os pensamentos em dominó”
(PESSOA, 2013, p.73).
Enveredando pelo poema, identifica-se a investigação consciente
e intuitiva feita pelo poeta perante o vivenciado, fazendo questão de
interagir, de fato a regozijar o tempo conscientemente absorvido:
Aproveitar o tempo! Não ter um minuto que o exame
de consciência desconheça...Não ter um ato indefinido
nem factício...Não ter um movimento desconforme
com propósitos...Boas maneiras da alma...Elegância de
persistir... (PESSOA, 2013, p.74)
Essa dimensão consciente, tenciona para a degustação de cada
instante, que experienciados, não passam desapercebido pelo autor. Não
preocupando-se em turvas previsões, agindo propositalmente a mirar sua
transcendência com o mundo no aqui e agora, traduzindo-se na leveza de
viver. Tal processo é construído pelas ações espontâneas, versadas por
Campos nesse poema, e transluzido fenomenologicamente por Stevens,
“Este “agora” é como todos os agoras, já se foi quando eu começo a notálo. Já se transformou em alguma outra coisa” (STEVENS, 1978, p. 12).
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Conclusão
O exposto aqui, sequer ilustra a importante ligação poética de
Pessoa com a fenomenologia, psicologia e o estudo existencial que enlaça
as duas. Trata-se apenas de uma pequena comparação metalinguística,
involuntariamente percebida, porém premente ao ler ambas literaturas.
Contudo, não desapercebe-se a ponte entre a poética natural e psicológica
de Pessoa, ao viés da ótica fenomenológica. As duas encaminhadas e
conciliadas, por harmonicamente primarem a subjetividade humana, diante
do cerco de relações homem e mundo.
Nesse ínterim, há muito mais a pesquisar e produzir perto do
tema, possibilitando por consequência, apresentar o poeta ao séquito
psicológico, pelo qual ele passou desacautelado. Intentando fluir debates e
contribuições sobre a interdisciplinaridade nítida entre os motes.
Findando, Fernando Pessoa simetriza com a psicologia
fenomenológica existencial na sua busca por valorizar a sensibilização
na percepção humana. Favorecendo o campo dos órgãos físicos de
viabilização dos sentidos (tato, visão), postergando a importância dos
órgãos abstratos do intelecto (pensamento, mente), mas não os excluindo
no processo de impressão da consciência e sua tomada pelos fenômenos.
Assim privilegiando a potencialização das sensações, na melhor dessas
tensões, retratando e cultuando a certeza de individualidade do ser, em sua
mundaneidade. Eis o desfecho que o poeta entrega ao artigo:
Porque o único sentido oculto das cousas é elas não terem
sentido oculto nenhum, é mais estranho do que todas
as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e
os pensamentos de todos os filósofos, que as cousas
sejam realmente o que parecem ser(...) sim, eis o que os
meus sentidos aprenderam sozinhos: as cousas não tem
significação: têm existência. As cousas são o sentido
oculto das cousas (PESSOA, 2013, p. 96).
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Resumo
Ao longo deste artigo será analisado o desenvolvimento de uma
política pública de fortalecimento e melhoria do Ensino Médio brasileiro,
denominada Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio
(Pacto). Este artigo analisa no âmbito da proposta e da legislação no Brasil,
estatisticamente no Ceará e sua execução na Região de Ibiapaba. Consiste
em formação de professores, objetivando precipuamente fortalecer e
melhorar o Ensino Médio, sendo de iniciativa do Governo Federal através
do Ministério da Educação (MEC) com execução das Instituições de
Ensino Superior e em parceria com as secretarias estaduais e distrital
de Educação. Há exposição bibliográfica sobre formação continuada de
professores, fundamentado nas leis que criaram o Pacto e, também em
teóricos consagrados por proposições a respeito do assunto.
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INTRODUÇÃO
O planejamento e execução deste artigo teve motivação na
riqueza de informações contidas no Relatório de Ações do Pacto (Teles,
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2015), como documento final das minhas ações de Formador Regional do
Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio-Pacto na Região
da Ibiapaba, ocorrido de 2014 a 2015. Construído considerando os
conhecimentos, observações, escutas e pesquisas vivenciados coletivamente.
Respaldado pelos Relatórios dos Orientadores de Estudos sob a minha
responsabilidade, referente a formação dos cursistas. Essa Política Pública
educacional objetivou valorização, fortalecimento e melhorarias, através
de formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos em
efetivo exercício.
Além dos objetivos supracitados e outros, como as inconsistências
curriculares, o MEC lançou o Pacto, pela Portaria Ministerial 1.140/2013,
integrado com as secretarias estaduais e distrital de educação e com as
Instituições de Ensino Superior (IES). E dispondo de três ações importantes:
a contribuição da formação dos professores e coordenadores; Promover
Formação destes profissionais rediscutindo e atualizando práticas docentes
como Diretrizes curriculares Nacionais para o Ensino Médio-DCNEM
(Brasil,2014). E neste contexto estabelecendo compromisso com a
valorização da formação continuada dos docentes atuantes no Ensino
Médio, consoante com a LDB 9394/96, com as DCNEM e instituída pela
Resolução 02/2012- CNE/CEB. Usando como premissas a escola como
lócus de desenvolvimento da formação continuada pautada no diálogo
com as políticas públicas, como orientadora dos projetos pedagógicos e
dos currículos escolares, seus formatos, tempos e espaços.
A proposta foi sintetizada em um curso de formação desenvolvida
em todas as escolas que ofertam Ensino Médio, onde a própria escola
realizou as inscrições dos professores com a finalidade de desenvolver
atividades de estudos e de troca de experiências. O processo foi mediado
por um Orientador de Estudos; as temáticas foram trabalhadas, de
forma individual, por meio de leituras e exercícios práticos dirigidos e,
também coletivamente em encontros semanais com duração de três horas,
utilizando-se a hora-atividade.
Sendo concluído com o aspecto mais importante, que foi o
acompanhamento registrando os resumos dos relatórios em forma de
portfólio dos principais momentos das unidades escolares, especialmente
no caso do pólo de formação de Tianguá, do qual fui o Formador Regional.
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Metodologia
A partir da ideia de registrar a experiência do Pacto na Região
da Ibiapaba motivada pelo trabalho de acompanhamento, levantamento
de informações, escuta de depoimentos e registro em relatórios (Teles,
2015) e também a seleção e leitura de obras sobre formação de professores
e de outros documento s sobre o Pacto, a exemplo do principal que é o
“documento orientador das ações de formação continuada de professores
e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio em 2014”. E também
usamos o nosso próprio relatório que construímos sobre o Pacto na Região
da Ibiapaba.

O Pacto: da proposta, fundamentos legais ao percurso
formativo e abordagem metodológica
Há consenso histórico de insatisfação pela inadequação ou não
clareza nos nossos marcos legais do campo educacional. Porém a atual
LDB 9394/96(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), embora,
ainda com restrições é a melhor que tivemos. E alguns destes progressos e
benefícios são os espaços de discussões e reflexões profissionais que antes
eram pontuais. A referida Lei possibilitou formação inicial e continuada
dos professores, sendo mencionado em alguns artigos, como no 61 do
título VI, estabelecendo critérios e condições de diálogo entre teoria e
prática, bem como suas implicações positivas. Também é essalto pela
mesma Lei o dever dos sistemas de ensino na promoção da valorização
dos professionais da educação. E, reforça no Artigo 87, §3º, inciso III,
das Disposições Transitórias, onde estabelece o dever de cada município
“realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício,
utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância”
Sob o amparo e respaldo da legislação visando necessárias
e adequadas formações, embaladas, também pela demanda mundial,
vejamos, então o que entende Gatti:
Documentos internacionais diversos enfatizam essa
necessidade e essa direção. Dentre eles, destacamos
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três documentos do Banco Mundial (1995, 1999, 2002),
em que essa questão é tratada como prioridade, e neles
a educação continuada é enfatizada em seu papel
renovador; o documento do Programa de Promoção das
Reformas Educativas na América Latina (PREAL, 2004);
e, como marco amplo, a Declaração mundial sobre a
educação superior no século XXI: visão e ação e o texto
Marco referencial de ação prioritária para a mudança e o
desenvolvimento do ensino superior (UNESCO, 1998);
a Declaração de princípios da Cúpula das Américas
(2001); e os documentos do Fórum Mundial de Educação
(Dacar, 2000). Em todos esses documentos, menos ou
mais claramente, está presente a ideia de preparar os
professores para formar as novas gerações para a “nova”
economia mundial e de que a escola e os professores não
estão preparados para isso. (Gatti, 2008, p.62)
As demandas por formação são condicionantes imprescindíveis de
melhorais qualificadas, primeiramente aquelas de fácil mensuração, como
os índices educacionais. E conforme Demo(1992) em seu artigo “Formação
de Formadores Básicos”, onde assevera que a própria sustentação da
modernidade está na dependência da boa atuação dos professores, a qual,
como já se comentou, implica uma boa formação (inicial e em serviço).É
evidente então que o sucesso da educação escolar não está baseado apenas
na formação de professores, pois existem outros fatores que também agem
diretamente sobre a educação, porém, a valorização do magistério e a
capacitação profissional dos professores é uma prerrogativa indispensável,
Ou seja, a educação continuada foi colocada como
aprofundamento e avanço nas formações dos profissionais.
Incorporou-se essa necessidade também aos setores
profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento
de políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas
característicos de nosso sistema educacional. (Gatti, 2008,
p.58)
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E o Decreto nº. 6.755/2009, da Casa Civil, instituiu a política
de formação de profissionais do Magistério da Educação Básica sob a
responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). E reforça as intencionalidades do MEC na sustentação
do prometido pela LDB 9394/96, que é o seguinte:
Art. 8o O atendimento às necessidades de formação continuada
de profissionais do magistério dar-se-á pela indução da oferta
de cursos e atividades formativas por instituições públicas de
educação, cultura e pesquisa, em consonância com os projetos
das unidades escolares e das redes e sistemas de ensino
superior, preferencialmente por aquelas envolvidas no plano
estratégico de que tratam os art. 4º e 5º. (Brasil, 2009)
Casos pontuais de experiência formativas docentes não são
inéditas. Já aconteceu nas Minas Gerais com o Programa de capacitação de
professores, (Minas Gerais, 1996) e o Programa de Educação continuada
de São Paulo. E outra iniciativa do Governo Federal na Região Nordeste e
Centro-Oeste, com a implantado do Proformação.
Então, se percebe que referidas ações ou pelo menos sua
maioria, não se estabeleceu, possivelmente pelas inadequações e caráter
solitário. E para Gatti (2008), surgem em nossa realidade em decorrência
da precariedade em que se encontram os cursos de formação de professores
em nível de graduação e assim estas iniciativas, chamadas de educação
continuada, passam então a ter somente
(...) a feição de programas compensatórios e não
propriamente de atualização e aprofundamento em
avanços do conhecimento, sendo realizados com a
finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior,
alterando o propósito inicial dessa educação – posto nas
discussões internacionais –, que seria o aprimoramento
de profissionais nos avanços, renovações e inovações de
suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal
e à de grupos profissionais, em função dos rearranjos nas
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produções científicas, técnicas e culturais.(Gatti, 2008,
p.58)
Diante destas argumentações, o Pacto evidenciou o diferencial,
por diversas razões, como o caráter universal de adesões dos Estados e
maior autonomia das discursões, ações e recursos. Assim a proposta
foi apresentada, discutida e implementada, atendendo professores com
atuavam no Ensino Médio. Em forma de Curso de Formação Continuada
composto por grupos de estudos na escola, aprofundamento e atualizando
conceitos fundamentais norteadores, organizado em duas etapas distintas,
em cardemos, em temas gerais e estes desdobrados. E todo o processo
aconteceu na escola, desde a inscrição à formação com mediação de
um Orientador de Estudos, com finalidade de desenvolver atividades de
estudos e troca de experiências. Onde as temáticas eram trabalhadas, de
forma individual, por meio de leituras e exercícios práticos dirigidos e,
de forma coletiva, em encontros semanais com duração de três horas,
utilizando-se a hora-atividade.
Para o desenvolvimento dos processos formativos, com
reflexões sobre a prática educativa, da constituição histórica de seus
sujeitos na diversidade do ambiente social e escolar, bem como a análise,
a sistematização e o registro de experiências. Dessa forma, a discussão das
temáticas, a leitura de textos, a interface dos conteúdos com a realidade das
escolas, seus professores e estudantes, a criação de espaços virtuais para
socialização das experiências e os questionamentos e registros dos processos
vivenciados foram presentes durante todo o processo. A formação, pautada
no diálogo com as políticas públicas em execução, como orientadora dos
projetos políticos pedagógicos e dos currículos escolares. A escola foi o
ambiente gerador da reflexão crítica e das mudanças decorrentes dessa
reflexão, sendo, também, beneficiária dos resultados construídos.
A proposta desta Formação compreendeu o professor como
um sujeito epistêmico, que elabora e produz conhecimentos com base
na compreensão da realidade e nas possibilidades de transformação da
sociedade. Essa formação adquire relevância na medida em que propicia
uma reflexão articulada à fundamentação teórica e à prática docente. E
dados as dimensões como o elevado número de pessoas envolvidas e
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outras necessitou articulado entre todos os entes, instituições e sujeitos
responsáveis pela política.

O pacto diferenciado no ceará
O Ceará na sua histórica busca por melhorias e superação das
deficiências na conformidade das limitações. E a exemplo de outras
políticas promissoras aderiu ao Pacto, porém executou ao seu modo,
adaptando ao que melhor lhe representava.
Aqui no Ceará a Coordenação Geral do Programa ficou com a
Universidade Federal do Ceará e uma Coordenadoria Adjunta para cada
uma das outras universidades locais, a saber: Universidade Estadual do
Ceará, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Universidade Regional
do Cariri, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará,
Universidade Federal do Cariri e Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira. Complementando o restante da estrutura
com 5 Supervisões de Formação, 5 Formadores, 45 Formadores Regionais
(dos quais fui um deles) a cargo da Secretaria de Educação do Estado; 1500
Orientadores de Estudos a cargo das Coordenadorias Regionais (Crede)
e ao todo, foram beneficiados diretamente 18 mil profissionais na rede
estadual cearense.
A primeira ação deste processo de formação começou com o
lançamento do programa em Fortaleza, onde os Formadores Regionais
receberam as orientações e na sequência em encontros formativos com os
Orientadores de Estudos nas Coordenadorias Regionais e estes procediam
em encontros formativos congêneres diretamente nas escolas com os
cursistas finais.
O principal questionamento referenciou indagações sobre
a importância da ocorrência na escola da formação continuada dos
professores, bem como o que podemos esperar deste processo na escola.
Sendo o principal desafio, garantir o envolvimento dos professores numa
discussão qualificada, na escola, de caráter formativo e permanente.
A contrapartida federal foi mais robusta ao disponibilizar e
incumbir às Instituições de Ensino Superior da cadeia de formação em
seus respetivos níveis, bem como os recursos necessários dos materiais e
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de bolsas (Resolução 51/2013)
As universidades envolvidas também tiveram importante função,
estabelecida por meio da portaria 1140/2013 do MEC, especialmente
na gestão acadêmica e pedagógica do curso; seleção dos formadores;
assegurando espaço físico e material de apoio necessários e certificação,
além de estabelecer as condições de participação, como a carga horaria
mínima de lotação; constar como informação no senso de 2013 e adesão
no prazo ao programa. E somente neste termos e condições estariam aptos
para participar do programa e de seus benefícios, cumprindo assim, as três
ações do Pacto, que são, de acordo com o MEC:

I

- contribuir para o aperfeiçoamento da formação
dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino
médio;
II
- promover a valorização pela formação dos
professores e coordenadores pedagógicos do ensino
médio; e
III-rediscutir e atualizar as práticas docentes em
conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio - DCNEM.
Ao término do período formativo, contabilizou 192 horas
de formação (para efeito de certificação foram arredondadas para 200
horas) para todos os membros da cadeia de formação, isto é, Formadores
Regionais, Orientadores de Estudo e os cursistas finais na escola.
Além do que já presenciamos e/ou tomamos ciência há um
documento mais esclarecedor das diferenças desta formação e de outros
havidas. Através do seu enunciado contamos as diferenças de postura,
de ações, de procedimentos e de condições. Em Brasil (2014) que é o
documento orientador das ações de formação continuada de professores
e coordenadores pedagógicos do Ensino Médio em 2014. O professor
recebe tratamento condizente com sua responsabilidade e condição, sendo
visto como um sujeito epistêmico, protagonista, elaborador e produtor de
conhecimentos com base na compreensão da realidade e nas possibilidades
de transformação da sociedade. Este profissional atuará de modo muito
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decisivo, tanto individual quanto coletivamente, para a produção de seu
conhecimento, das reflexões e discussões junto a seus pares, pois o objeto
deste curso, segundo seu documento orientador é privilegiar a:
(...) a articulação entre a teoria e a prática no processo de
formação docente, fundado no domínio de conhecimentos
científicos e didáticos. Considera a escola como lócus
de formação continuada e (re) construção coletiva do
projeto político-pedagógico em suas articulações com as
concepções de juventude e direito à qualidade social da
educação. (Brasil, 2014 p. 5)
E ainda há outras singularidades que caracterizam e o tornam
esta Formação inovadora na sua gênese e execução, pois não se encarrega
tão somente de preencher a lacuna de formação inicial de professores,
com o objetivo de suprir precariedade quanto às disciplinas pedagógicas,
ou legalizar documentalmente os profissionais, mas propor discussões e
reflexões qualificadas entre os formandos, à luz das teorias educacionais
e do projeto político pedagógico da escola, relacionado teoria e prática
docente, proporcionando melhoria real na qualidade educacional pelo
redesenho do currículo e da educação ofertada aos estudantes.
O desenvolvimento do programa proporcionou atividades
focadas no professor, considerando circunscritas e particularidades reais,
proporcionando demandas individuais e coletivas e agregando valores à
formação profissional. E oportunizar aos cursistas organização do tempo
institucional em benefício das leituras, reflexões, discussões colegiadas,
registros e demais atividades propostas pelo curso.
Foram abordadas temáticas para a primeira etapa, conforme
citadas no documento orientador do MEC (MEC, 2014 p. 5): Formação
Humana Integral, O currículo do Ensino Médio, a Organização e
Gestão do Trabalho Pedagógico; Avaliação no Ensino Médio; e Áreas
de Conhecimento e Integração Curricular. E Na segunda etapa, os
direcionamentos foram para estudos de aprofundamento das áreas do
conhecimento e suas articulações com os princípios e desenho curricular
das DCNEM e dos direitos à aprendizagem e ao Desenvolvimento.
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O Ceará ao aceitar participar do Pacto condicionou sua adesão e
desenvolvimento a adequação de algumas políticas públicas próprias bem
sucedidas, bem como a inclusão de ações e metodologias da Aprendizagem
Cooperativa-processo educacional onde a aprendizagem, objetivos e
demais aspectos são partilhados com base na confiança coletiva.

O Pacto na Ibiapaba (Crede 5): experiências, sucesso e
dificuldades
A 5ª Regional da Educação do Ceará (Crede 5), sediada na cidade
de Tianguá coordena as demandas da Rede Estadual Pública de Educação
deste Estado nos nove municípios da Região da Ibiapaba, a saber: Viçosa
do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte,
Carnaubal, Croatá e Ipu.
Embora não habitual, porém considerando as distâncias e
possíveis restrições, a Crede 5 descentraliza pontuais ações em dois locais/
polos, sendo um na sede da repartição, na cidade de Tianguá. E por sua
natureza equidistante, a cidade de São Benedito nas dependências de uma
das escolas da nossa rede.
Pelas recorrentes restrições financeiras, que comprometia o
deslocamento dos Orientadores de Estudos até a sede da Regional 5, mais
comum na segunda etapa de desenvolvimento do Pacto. E já que éramos
dois Formadores Regionais, eu e Jane Santos, então continuei ministrando
as formações no pólo de Tianguá, atendendo os Orientadores de Estudos
dos municípios de Ibiapina, Ubajara, Tianguá e Viçosa do Ceará; enquanto
a colega Jane Santos, no Pólo de São Benedito, com os Orientadores dos
demais municípios da citada Regional. O critério usado para separação dos
Orientadores de Estudos considerou seus locais de trabalho e/ou residência.
Após o término das etapas de formação do pacto do pólo de Tianguá,
elaborei um Relatório Regional (Teles, 2015) baseado nos Portfólios dos
Orientadores sob minha responsabilidade.
A nossa Regional envolveu um universo significativo nesta
formação: dois Formadores Regionais, 53 Orientadores de Estudo,
950 cursistas e 20.148 discentes. Nossas formações foram procedidas,
basicamente nas dependências da Regional 5 e em dois dias em datas
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coerentes com as demandas da formação e da Regional 5. Com raríssimas
exceções todos estes profissionais supracitados receberam certificados de
200 horas emitidos pela UFC.
Cada Formador Regional como eu, recebia em forma de bolsa
mensal R$ 1.100,00, além de diárias e ajuda para custear condução,
alimentação e hospedagem, quando em formações na cidade de Fortaleza
ou fora dela, bem como para visitas de acompanhamento aos locais de
formação nas escolas; os Orientadores de Estudo recebiam R$ 765,00,
além das custas referentes as suas despesas equivalentes as formações
ministrávamos nos polos citados; já os cursistas finais (professores e
coordenadores) recebiam R$ 200,00, já que todas as suas atividades
formativas aconteciam nos seus respectivos locais de trabalho, sem
descolamento significativo.
Os principais procedimentos de acompanhamentos aconteciam
durante os encontros presenciais de formação; por retornos das demandas
e relatórios ordinários que os Orientadores forneciam aos seus respectivos
Formadores na conformidade dos padrões do programa e da necessidade
extraordinária. E precipuamente em habituais visitas in lócus de formação,
previamente anunciadas. Parte desta supervisão acontecia via plataforma
do MEC (Sismec) e outra da UFC (Solar), sendo as mesmas extensivas aos
Orientadores para com cursistas.
O relatório final do trabalho (Teles, 2015) do pólo que operacionalizei fundamentou-se nos Circunstanciados Relatórios Periódicos, que
após consolidados e submetidos à apreciação do Coordenador da Regional
5, era sequencialmente encaminhado à Coordenação Estadual do Pacto,
como documento probatório final do programa.
No decorrer dos acompanhamentos, como já disse fazia-se juntada
dos aspetos principais em sumários relatórios, bem como das observações
pertinentes oriundas do feedback corriqueiro. Socializávamos os eventos
positivos, negativos, as dificuldades e tudo que tinha entendimento
importante, coletivamente. E tudo na tentativa de subsidiar superação
ou prestabilidade. O nosso público direto, os Orientadores, sendo eles
nossa maior e mais confiável fonte de informação e diálogos. Onde nos
informavam o que acontecei positivo, negativo e aproveitável. Porém,
também complementamos com visitas às salas durante as formações com
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os cursistas com o objetivo de ver, sentir, ouvir, perguntar, intervir e até
propor, se fosse o caso. Também mensuramos através da estratégia de
visitas ao público fim, indo às salas de aulas e interagir com os estudantes na
rotina escolar. E assim checar o impacto do aprendizado em consequência
das proposições do Pacto. Observar potenciais mudanças de postura de
professor para com sua prática pedagógica, efetivamente.
Em todos os casos, nos contatos com os Orientadores de Estudos,
com os professores e coordenadores cursistas ou mesmo com os alunos
e demais membros da comunidade escolar, frequentemente ouvimos e/ou
presenciamos diálogos e reflexos, efeitos ou práticas positivas em forma
de avanços. Também contatamos em todos os níveis escolares satisfatórios
resultados e implantação de modelos inovadores com alteração ou
implantação de padrões em consequência dos novos conhecimentos ou
descobertas, todavia, também reencontramos dificuldades, desinteresses e
indiferenças, embora menos expressivas que antes.
Embora raro, todavia alguns diretores participaram das formações,
juntamente com os demais cursistas e muitos deles elogiavam as ações,
reflexões e atitudes, especialmente no campo metodológico, curricular
e postural em consequência do aprendizado por conta das formações do
Pacto. E alguns dos citados diretores passaram a implementar ações de
gestão, especialmente no campo dos recursos (financeiros e humanos) em
decorrência dos questionamentos do programa.
Depoimentos de alguns cursistas, conforme registrados no
Relatório Final (Teles,2015):
O Pacto foi uma experiência extremamente positiva em
todos os níveis da minha escola, inclusive com superação
de expectativas, principalmente com relação a aceitação
por parte do diretor, pois incialmente temia, talvez ser
desafiado ou desautorizado, mas hoje está até empolgados
e isso se evidencia no seu relato, como sendo algo
extraordinário, que acarretou ajustes, promoveu clareza
em aspecto antes imperceptível, contribuindo para a
melhoria geral das ações, dos processos e procedimentos
da escola. (Relato da OE, Cristina da EEFM Arapá)
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Acho que o Pacto é algo que funciona e resolveu muitas
pendencias porque acontece na escola e suas soluções e
decisões são coletivas. (Relato do diretor Flávio do Ceja
Dona Estrela)
Depois que começou aqui na escola estes encontros do
Pacto sentimos que os professores, os coordenadores e
o diretor, principalmente os professores se relacionam
melhor e nos tratam com mais respeito e paciência. Até
mesmo os alunos estão menos agitados. (Relato do agente
administrativa Marly da escola Ceja dona Estrela)
Gostei bastante deste Pacto, pois há solução ou pelo menos
tentativa de se resolver tudo. (Relato da Coordenadora
Aurisélia do Ceja Dona Estrela)
São interessantes os questionamentos em consequência
desta formação, pois além de serem abertos ao diálogo não
deixam de enfrentar seja qual for o problema. Até problemas
que envolvia tabus foram abertamente discutidos. (Relato
Coordenador Canuto da EEEP Sebastião Vasconcelos)
Depoimentos iguais, semelhantes e diferentes a estes constam
no Relatório Final de Ações do Pacto (Teles, 2015), pelos orientadores,
cursistas, coordenadores, diretores, funcionários, alunos e até pais. Um
relato igualmente interessante é de uma funcionária, ao comentar as
substanciais melhorias nas relações interpessoais no interior da escola. E
ainda neste sentido encontramos depoimentos quase unânime de ter surgido
canal apropriado de busca de soluções para as demandas da sociedade pela
via da educação. E que restou despertou protagonismos, sujeitos, ações e
atitudes positivas e potencial transformador no âmbito escolar.
E algo consagrador deste trabalho passa pela perspectiva dos
alunos ao sinalizarem percepções reais de mudanças na escola e fora dele.
E admitirem que é um fato sentido após as ações e preposições do Pacto.
O acompanhamento que realizei nas escolas ampliou meu
campo de visão do pensamento dos participantes deste processo nos
limites escolares, então concluímos a formação com a sensação do dever
cumprido, satisfeito pelas possíveis superações e esperançosos na solução
de demandas reprimidas e não resolvidas, possivelmente.
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Considerações Finais
É ilustre consensual na perspectiva de secundária
acolhida dispensada à educação deste país, desde sua colonização à
contemporaneidade, sobretudo para o Ensino Médio. Surgirdo melhorias,
somente dos anos de 1950 a 1970, porém, mantendo características elitistas
e dualistas. Após este intervalo, apenas com a Constituição Federal de
1988 e outras Leis nos agraciaram com novos aspectos de tratativas de
melhorias.
Sabemos que muitos dos nossos nós e atrasos são superáveis com
iniciativas destas do Pacto, pois acompanhei, organicamente os processos
formativos nas escolas da citada Regional 5, o que me possibilitou
melhor visão da perspectiva dos cursistas desta formação. E as mudanças
foram perceptíveis logo durante os trabalhos. Registramos relatos de
representantes dos segmentos escolares de percepções de mudanças de
comportamento (aprendizagem) e confiança no futuro.
A maioria do nosso público entendeu que esta formação indicou
canais alternativos de soluções das demandas sociais. Outro aspecto
igualmente gratificante, foi a constatação dos impactos positivos no
público fim e no objetivo social da escola: respectivamente os estudantes e
a aprendizagem. E neste sentido os alunos sinalizaram perceber novo clima
escolar. Assim concluímos/avaliamos positivamente, dados relevantes
resultados; sensação de eficiência e eficácia dos recursos empregados e dos
trabalhos desenvolvidos. E na perspectiva do potencial de enfrentamento
das demandas novas, residuais e/ou recorrentes enquanto profissionais da
educação.
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ESTUDO DE CASO: MULHERES TRAFICANTES
DE DROGAS NO INSTITUTO PENAL FEMININO
DESEMBARGADOR AURI MOURA COSTA EM
FORTALEZA NO ESTADO DO CEARÁ E AS
DIFICULDADES EM SUA RESSOCIALIZAÇÃO19
SOUZA, Paulo Rogério Areias de20

Resumo
Este artigo teve como objetivo analisar o grande número de
mulheres encarceradas no Instituto Penal Feminino Desembargador Auri
Moura Costa, e os motivos que as levam entrarem nesse “negócio” do
tráfico de entorpecentes, que movimenta uma das mais vultuosas receitas
financeiras em torno do mundo globalizado. De acordo com o Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, o comércio de drogas ilícitas, no Brasil,
constituiu a atividade que mais levou mulheres ao sistema penitenciário
brasileiro. A importância desta pesquisa concretizou-se pelo fato da
inclusão de mulheres, nesse “oficio”, é, nos últimos anos, cada vez maior,
modificando as estatísticas de 33,6% em 2005, para 57,1% em 2015.
No Estado do Ceará, em 2005, existia, no município de Fortaleza, 1.553
homens presos e 215 mulheres, das quais 115 condenadas por tráfico de
drogas, representando 53,5%. Entre outubro de 2014 a outubro de 2015,
período desta pesquisa, confirmou-se que, de 250 reclusas, 178 estavam
presas por tráfico ilícito de drogas, alterando a estatística para 71,8%. O
âmbito espacial desta investigação se desenrolou na penitenciária feminina
do Estado do Ceará, Brasil, Instituto Penal Feminino Desembargadora
Auri Moura Costa. Onde foram feitas pesquisas bibliográficas; visita
de campo, entrevistas preparatórias, com detentas que tinham tido suas
prisões motivadas por tráfico de drogas. Neste sentido, todas as detentas
por tráfico de drogas passam a ser objeto da ação investigativa.
19. Artigo em forma recorte da dissertação apresentada em julho de 2017 na Universidade San Lorenzo - UNISAL
20. Mestre em Direito pela Universidade de San Lorenzo - UNISAL, Advogado, eMail paulorogeriofcd@hotmail.com
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Palavras-chaves: trabalho ilícito, reclusão, comércio de entorpecentes,
políticas penitenciárias, ressocialização.

Introdução
O número cada vez maior de mulheres encarceradas, por conta
do tráfico de entorpecentes, preocupa de tal forma, que se torna corte
fundamental para todos os nossos questionamentos sobre o ambiente
carcerário, fazendo-se objetivo central da investigação cientifica. Assim,
encontramos nos alicerces basilares do trabalho de campo as ferramentas
necessárias para desenvolver este trabalho investigativo.
Contudo, entende-se que essa temática envolve algo mais complexo
e sociológico que não se esgota em uma pesquisa de mestrado. O objetivo
da pesquisa analisar o grande número de mulheres encarceradas no Instituto
Penal Feminino Desembargador Auri Moura Costa, e os motivos que as
levam entrarem nesse “negócio” do tráfico de entorpecentes, que movimenta
uma das mais vultuosas receitas financeiras em torno do mundo globalizado.
As razões para escolha da linha de pesquisa se deu, em razão
de sermos advogado e já lidar com presos, encarcerados nos presídios
masculinos, no entanto, as primeiras entrevistas e o desenrolar da pesquisa
de campo, no Instituto Penal Feminino Desembargador Auri Moura
Costa - IPFDAMC, foram desgastantes. Ao final de cada encontro com as
detentas, corriqueiramente, entrava em estado de estresse, com sensação de
esgotamento físico e mental, a mente estava cansada, ao decorrer do dia, não
havia mais ânimo para desenvolver qualquer outra atividade.
Parece que aquelas situações relatadas por aquelas detentas e a
forma como elas exprimiam suas dores e angustias e esperanças, fazia-nos
entrar em estado de empatia, sem entender o que estava acontecendo, muito
menos, por que nós estávamos reagindo daquela forma. Por fim, por volta do
final do primeiro mês de pesquisa de campo, nos sentimos mais à vontade
para entender que, antes de ser pesquisador, somos um ser humano, e, como
ser pensante, não podemos ser insensíveis à realidade de algo que nos diz
respeito como cidadão. Dentro do interior do presídio, observamos, de forma
clara, o significado de ser pesquisador.
Vale ressaltar que, Soihet em seu estudo, ao referir-se ao aos
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comportamentais das mulheres do início do século XX, nos chama à atenção,
no que, nos parece demostrar o comportamento das mulheres detentas no
IPFDMC, asseverando que:
... as mulheres populares, em grande parte, não se
adaptavam às características dadas como universais ao
sexo feminino: submissão, recato, delicadeza, fragilidade.
Eram mulheres que trabalhavam e muito, em sua maioria
não eram formalmente casadas, brigavam na rua,
pronunciavam palavrões, fugindo, em grande escala, aos
estereótipos atribuídos ao sexo frágil (Soihet, 2013).
Diante do exposto, ao ter uma visão mais clara da realidade
apresentada, fomos dirigindo a pesquisa e entendendo melhor esse universo
tão singular, com seus signos, normas, cheio de identidade pessoal.
Entendemos então as manifestações da dor que nos deixava na alma marcas
profundas. A partir de então, a pesquisa transcorreu melhor, a inquietude foi
amenizada e a pesquisa seguiu seu desenrolar, de forma produtiva.

Morfologia do tráfico de drogas
Ao iniciarmos o nosso estudo, faz-se necessário compreender o
contexto que envolve a comercialização de drogas em um presidio feminino.
Esse processo tem se caracterizado como algo complexo e bastante
impactante na vida e na proposta de ressocialização das detentas.
Segundo (Karam, 2009), as ponderações sobre comércio ilícito
de entorpecentes é, desde já a alguns anos, tema obrigatória dos governos
de todo o mundo, trazendo as à discussão pontos como a produção de
entorpecentes ilícitas até sua comercialização. É certo que, hoje, poucos
debates são tão polêmicos como esse. Trata- se de um tema que passa do
plano global ao pessoal.
Somente com o decorrer dos anos que o comércio adquiriu
organização, chegando a tornar uma rede mundial como hoje nos conhecemos,
salienta a autora, que o uso crescente dessas substâncias, é prática que surge
com desenvolvimento da sociedade e como herança da cultura capitalista.
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Desse modo a, fala-se que, a partir do surgimento do movimento capitalista,
os entorpecentes se transforma em mercadoria e deixaram de ter predomínio
de valor de uso apenas para adquirir valor de troca, isto é, como um tipo de
moeda paralela.
Nesta ótica, considerando que os entorpecentes são mercadorias
(ilegais), seu consumo está regido pelas normas do mercado, isto é, pela
oferta e demanda. O complexo modo de fabricação com alicerces capitalistas,
influência na comercialização de entorpecentes, como em toda operação de
mercancia, ainda que, de uma forma diferenciada, pelo fato de a mercadoria
ser ilegal.
(Karam, 2009), assevera que:
... a proibição do uso de drogas, ou sua total criminalização,
coloca uma variável na estrutura do mercado, que,
provocando a elevação nos preços (aos custos de fabricação
serão adicionados os custos de perdas oriundas de
apreensões, assim como despesas com a segurança, que
repercute sobre o preço final do produto), irá gerar enormes
lucros. Assim, essa contradição funcionando como um dos
mais poderosos incentivos à produção e ao comércio de tais
mercadorias (Karam, 2009).3
Na ótica da autora, a produção de entorpecentes ilícitos e as
modificações nas relações sociais provenientes, foram ignoradas, durante
muito tempo, pelos pesquisadores das ciências sociais e jurídicas, que não
deram às devidas preocupações e a relevância que a temática merece. Hoje,
é sabido que o comércio de drogas e a movimentação financeira dessa
prática, adquirem grandes dimensões, e se tornaram de grande relevância e
importância, por esse motivo, devem ser cuidadosamente analisados.
Definitivamente, fabricação, uso e o comércio de entorpecentes
transformaram-se, hoje, em fonte primordial de rendimentos para algumas
pessoas, grupos de populacionais, e até países inteiros. O comércio envolve
traficantes grandes e pequenos na escala do comércio de entorpecentes dentro
das organizações criminosas, áreas assemelhadas ao mundo corporativo,
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bem como, em áreas da população marginalizadas economicamente (Karam,
2009).
A autora afirma que o ganho financeiro contribui para amparar
transformações sociais e econômicas, aumentando as áreas da sociedade
ligadas atividades ilícitas e sua penetração nas áreas da sociedade, pois
afeta as leis e normas da convivência social e conduz a uma transformação
de grande relevância do modelo de crescimento das sociedades. Nesta
direção, para obter o fluxo de capitais que evadem dos países produtores,
pelo comércio de entorpecentes, instalam-se nos países desenvolvidos
departamentos especializados que procedem à lavagem do dinheiro, oriundo
do comércio de entorpecentes espalhados pelo mundo (Karam, 2009).
O entrelaçamento entre as organizações que lidam com o
comércio de entorpecentes, e os sistemas bancários e financeiros nacionais e
internacionais, são, por assim se traduzirem, a questão central da economia
da droga.
Na opinião de (Karam, 2009), uma das coisas que surgiram com
a globalização, que afeta a economia, a política e segurança nacionais e
internacionais, ou seja, a sociedade em geral, é, indubitavelmente, a conexão
de poderosas organizações com o crime organizado. Essa atividade ilícita
constitui, hoje, o denominado “crime global”.
O aumento crescente da criminalidade internacional, assim, são
“crimes públicos globais”, atreladas às variáveis econômicas: a fabricação,
comércio e uso de entorpecentes e sua relação com o financiamento de
atividades terroristas, com o tráfico de armamentos e com a rotatividade
internacional de capitais ilícitos, derivados do comercio ilícito de
entorpecentes e das mais variadas formas de corrupção que ultrapassam as
fronteiras nacionais (Karam, 2009).
A globalização vivida hoje, em seu aspecto multifacetado, ajuda,
seguramente, para o aumento gradativo do poder das organizações ligadas a
criminalidade, que levam suas atividades para fora das fronteiras nacionais
e fortificam conexões com diversas outras organizações de diferentes países.
Deste modo, o comércio de drogas precisa ser entendido como problema
transnacional. Essas organizações internacionais têm nomenclatura
diferenciadas, de acordo com a área de atuação. Na Ásia, são chamadas
tríades; na América Latina, cartéis; na Europa, máfias. No Brasil, são
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conhecidas como comandos (Karam, 2009).

Metodologia
O caso de detentas encarceradas por participarem na distribuição
de entorpecentes e passível de inúmeros teses dissertativas. Essa pesquisa,
no entanto, não tem outra intenção senão a de oferecer uma pequena fonte
de entendimento da participação das detentas encarceradas por tráfico de
drogas no Instituto Penal Feminino Desembargador Auri Moura Costa no
Ceará - Brasil e as dificuldades em sua ressocialização. Por tanto, ao estudar
o problema, queremos participar com a intenção de estabelecer um confronto
entre as várias situações que levaram essas detentas a cometerem tais ilícitos
e o que dificulta sua ressocialização dentro da casa penitenciária.
A intenção é trabalhar, no intuito de que o objeto da pesquisa
ultrapasse o limite da “opinião comum”, fazendo com que a análise, engajada
em um referencial teórico e metodológico, transcenda o conhecimento
prático.
A presente pesquisa enquadra-se como um estudo de caso.
Segundo (Yin, 2001), estudo de caso é um método qualitativo que consiste,
geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve
para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle
sobre o fenômeno estudado.
O estudo de caso contribui para compreendermos melhor os
fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da sociedade.
É uma ferramenta utilizada para entendermos a forma e os motivos que
levaram a determinada decisão. Conforme Yin (2001) o estudo de caso é
uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo
em abordagens especificas de coletas e análise de dados.
É uma investigação, em que, se assume, tratar sobre uma situação
específica, procurando encontrar as características e o que há de essencial
nela. Esse estudo Pode ajudar na busca de novas teorias e questões que
serviram como base para futuras investigações.
Salientamos ainda que, nesta pesquisa, a metodologia favorece o
contato direto com as pesquisadas, por meio de técnicas de coleta de dados,
com aplicação de questionários, entrevistas, e pesquisa documental. A
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escolha da pesquisa qualitativa fundou-se em entendermos que existe uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido
somente em números.

Análise dos resultados
Em sua quase totalidade, as detentas estão indiciadas ou condenadas
por tráfico de entorpecentes. Essa condição nos levanta questionamentos,
que nos impulsiona mais ainda a querer pesquisar esse seguimento de
detentas dentro da casa prisional. A pesquisa é mais favorável para nós
por sermos membro da Comissão Carcerária da Ordem dos Advogados, e
ter um acesso mais facilitado ao interior da casa prisional, no entanto, tem
aspectos positivos e negativos. Positivos: a realidade não é mascarada.
Verificamos que, usualmente, à chegada dos visitantes no presídio, há
uma certa “maquiagem”, para que os visitantes não percebam as carências
do sistema. O tráfego é monitorado e as conversas com as detentas são
acompanhadas pelas agentes prisionais. Para nós, a realidade é exposta sem
essas maquiagens e nosso trânsito, no interior do presídio, é quase que livre.
No tocante aos aspectos negativos, afirmamos que, a nossa posição,
em razão das “diferenças”, sendo nós de uma classe social distinta e o fato
de ser um operador do direito, advogado, representamos, de certa forma, o
Ordenamento Jurídico. Por trabalhar com pessoas em choque com a Lei é
aceitável que as detentas suspeitassem das nossas intenções, pois na verdade,
ambos mantínhamos mutuamente uma relação de conflito, que envolvia, a
um só tempo, suspeitas e cumplicidades.
Continuando com a visita, demonstramos a técnica de trabalho que
seria utilizada, no caso, manifestamos nossa opção em trabalhar com grupo
de 25 detentas, nesse grupo, poderiam participar quem tivesse interesse.
A única regra, além do interesse, é que as penas tenham sido motivadas
por comércio de drogas ilícitas. Definido, assim, o critério de entrada dos
membros da pesquisa.
Ao começar o trabalho com grupo de 25 detentas, acabamos por
entender que não é fácil o papel de pesquisador, sendo advogado, sobretudo
membro de comissão carcerária. Desta forma, nas primeiras entrevistas
expliquei claramente nosso papel, pois senti que elas queriam respostas para
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os seus problemas particulares, e enxergavam em nós a possibilidade de
encontrar respostas.
Diante desse quadro, notamos que elas necessitavam, de incentivo,
motivação para participarem de efetivamente da pesquisa. Havia forte
indícios de que queriam uma contraprestação. Para satisfaze-las e não nos
desviar do objetivo da pesquisa, optamos por organizar a questão da seguinte
forma:
Os primeiros 20 minutos de entrevista do grupo, as detentas enumeram os
problemas que mais afligem. Uma porta-voz de cada ala decifrava essas
questões. O grupo decidiu a necessidade comum e de mais relevância.
Dessa forma a pesquisa foi realizado de forma bem participativa;
b) De acordo com a prioridade, ou seja, determinado o “o problema chave”,
conforme elas nomeiam, eram sugeridas as possíveis soluções; vale
ressaltar que as soluções dos problemas foram debatidas no grupo; às
questões sempre se reportavam; as dificuldades de seus familiares, filhos
menores abandonados ou sem um guardião, a falta de oportunidades
de trabalho quando do retorno ao convívio da sociedade, problemas de
comunicação com o mundo externo, telefones quebrados, mudança no
horário de recolhimento, falta de assistência médica e de medicação;
c) No final, foi redigido um relatório, cabendo a nós levá-lo às autoridades
competentes para deliberação. A pesquisa resultou na confecção de dois
relatórios e um abaixo-assinado, enviados ao coordenador do Sistema
Penal. Mediante os documentos apresentados, a Instituição organizará
soluções possíveis, algumas questões relativas a normas administrativas,
como modificação de horário de recolhimento, entre outras, foram
levadas a diretoria da casa penitenciária.
a)

Ao todo foram realizados 18 encontros. Após o tempo dedicado
ao “problema chave” da semana, começamos o debate sobre o tema que
envolve o objeto da pesquisa. Doze narrativas de debates foram gravadas em
meio digital, transcritas posteriormente.
Aplicamos 99 questionários, 25 entrevistas realizadas, nas 25
participantes do grupo, cerca de 1.900 minutos de entrevistas gravadas. Para
concluir a pesquisa, foi necessário pesquisar dados nos arquivos jurídicos
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das detentas, tendo sido de grande relevância para conferir os dados obtidos
na pesquisa.
As entrevistas tiveram a duração, em média, 40 minutos. Tivemos
dificuldade para conseguir manter um controle mais direto, pois as perguntas
formuladas se entrelaçavam com histórias de vidas, com isso, levando-as a
lembrar suas famílias, mais intensamente seus filhos, e as situações difíceis
por que passaram e continuam passando, o que, na maioria das vezes, levava
manifestações emocionais que levavam ao choro. Isso cobrou de nossa parte
uma postura investigativa e controle emocional e o domínio da técnica de
entrevista, sem a qual, não teríamos obtido êxito na pesquisa.

Conclusão
Elaborar um artigo é trilhar um caminho, abrir trajetos. Perguntase, analisa-se, assumem-se posições e se prepara os alicerces, dando lugar
para dúvidas, busca e investigação, tentando compreender a realidade, em
determinado momento histórico-social.
Nesse rumo, delimitamos o objeto da pesquisa e elegemos como
foco principal o grande crescimento de encarceramentos femininos ligadas
ao tráfico de entorpecentes e a difícil ressocialização das apenadas, com o
intuito de compreender por que as mulheres do Instituto Penal Feminino
Desembargadora Auri Moura Costa (IPFDAMC) se incluem, nessa
atividade, de forma tão intensa, a representando mais de 68% da população
encarcerada nessa unidade prisional.
Na verdade, um número significativo de mulheres, todas, sem
distinção, pobres, estão encarceradas, sem que sejam discutidas as condições
de encarceramento, o salientado perfil de exclusão social, representado pela
falta de emprego, seja esse fator permanente ou precário, a necessidade de
atendimento jurídico e social para as encarceradas e seus familiares, estes
são assuntos urgentes que o poder público não dá a devida atenção, deixando
de lado problemas tão urgentes para uma verdadeira ressocialização das
reclusas.
Pelo trabalho de investigativo realizado e os depoimentos das
encarceradas, notou-se o fato de que a falta de emprego e o estado de
necessidade que vivem as envolvidas e a necessidade de se ter uma forma
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para suprir a sobrevivência tanto pessoal como familiar são os maiores
responsáveis pela entrada das mulheres na traficância. Deste modo, o tráfico
passa a tornar-se a única estratégia de subsistência. Entendemos que refletir
a questão da comercialização de entorpecentes, levando em consideração
a exclusão social, não significa associar-se a pobreza a criminalidade, mas
visualizar-se o fato de que os que não são de categoria que vivem à margem
da sociedade, ou seja, os verdadeiros proprietários de tão rentável negócio,
ficam sem qualquer sanção penal.
Nesta conjuntura, de mulheres colocadas fora do mundo do
trabalho, necessitando suprir as carências de subsistência de suas famílias,
o comércio de drogas entorpecentes passa a se apresentar como uma real
oportunidade. E também, ao contrário de outros ramos laborais lícitos, o
comércio de entorpecentes, nas últimas décadas, abre mais espaços de
integração feminina, notadamente para mulheres de setores sociais mais
vulneráveis, como, por exemplo, a população carcerária aqui pesquisada.
Diferentemente do trabalho formal, o comércio ilícito de
entorpecentes oferece vários interesses, tais como: acesso fácil, rendimentos
vantajosos, em contrapartida com os salários do mercado legalizados. Essas
situações têm um significado positivo para algumas mulheres que lidam
com o tráfico, no entanto o trabalho formalizado é o desejo da maioria, pois
consideram uma opção socialmente correta, e a ética da mulher provedora
do lar, além da intenção de autopreservação, já que as atividades ilícitas têm
alto risco.
Na ausência de vagas no trabalho formal, o negócio da droga,
agrega o contingente feminino, oriundos dos segmentos sociais mais
pobres, conduzindo a um grande percentual de mulheres a reclusão. Quase
sempre, essa reclusão tem uma reflexão não só na detenta, mas na família da
encarcerada.
Muito embora o contingente carcerário feminino seja menor em
relação ao masculina, há, ultimamente, um grande crescimento de mulheres
presas por tráfico de drogas, um fato que por si só já é merecedor de especial
atenção do poder público. Os cuidados das condições especiais da população
prisional feminina, todavia, não recebem, dos tomadores de decisão, sobre
políticas públicas e de controle penitenciários a atenção especial, pois há
uma total negligência do ordenamento penal brasileiro, no tocante à questão
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de gênero.
A realidade é que um grande número de mulheres se encontram
encarceradas, sem que sejam discutidos os verdadeiros problemas
relacionados ao tráfico, as condições do seu encarceramento, a exclusão da
sociedade, rechaçada, pelo desemprego, enfim há uma enorme lacuna deixada
pelo Estado no tocante as políticas públicas de ressocialização das detentas,
fato que leva ao fracasso na reintegração dessas detentas a sociedade.
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POLITICA NA RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS
DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
CABRAL, Roberto Gastón21
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida22

Resumo
O presente artigo foi elaborado com o propósito de colaborar
com os diferentes trabalhos já apresentados em essa temática, contribuindo
de alguma forma com a ampliação do conhecimento. Como metodologia,
realizou-se observação de documentos e trabalho publicados, resultados
de pesquisas de campo e experiências vividas. A justificativa da pesquisa
foi demonstrar que a Responsabilidade Social Universitária, necessita
ainda mais de execução, principalmente. Enfrentar os novos desafios do
século XXI, perante a sociedade, da qual faz parte e tem um compromisso
social com ela. Para isso, existe o marco legal nacional e os compromissos
internacionais (UNESCO e CREAS); assumidos por o governo nacional,
em representação do seu respectivo órgão de Educação Superior. Os atores
que participam deste processo de responsabilidade social: professores,
alunos e funcionários, deverão estar disponíveis e entenderem sua
verdadeira responsabilidade, enquanto desenvolvimento da competência
social, fator importante para compreender o papel da Universidade para
com o conhecimento e seu entorno. O principal desafio da RSU, consiste
em cada um se questionar suas intenções individuais para com si mesmo,
frente ao próximo, e principalmente frente a comunidade que está lhe
“solicitando” sua responsabilidade social, e frente a sociedade e o mundo
todo. Num mundo mais solidário, num mundo onde aqueles que mais
tem, não só materialmente, senão conhecimento, vontade e possibilidades
institucionais de poder fazer alguma coisa por aqueles que mais precisam,
sem dúvidas, juntos poderemos construir um mundo melhor, e mais
socialmente justo.
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Introdução
Este artigo tem como objetivo geral a proposta de analisar as
politicas na responsabilidade social dos docentes na educação superior,
que adoptam as diferentes universidades e IES (Instituições de Ensino
Superior), em forma geral, no Brasil. Muito tem se escrito sobre este titulo,
mas a justificativa da pesquisa foi demonstrar que ainda fica muito caminho
para recorrer, mais conscientização dos docentes da educação superior, e
que não seja só o compromisso institucional, mais sim humanitário.
Entende se que a responsabilidade social que exigirá uma IES
para seus docentes, estará supeditada à sua politica interna, tomando
como referencia as diretivas do Poder Executivo, através do MEC. Mas é
possível se perguntar se isso é suficiente. Será necessário então aprofundar
mais no conceito do título, e de acordo com os diferentes autores que
já expressaram se sobre a responsabilidade social, nas diferentes áreas,
analisar especificamente na educação superior. Como menciona Bolan &
Vieira, 2007: “...no Ensino Superior, a responsabilidade social ultrapassa
os princípios da governança corporativa e é aplicável a tríplice missão
universitária do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.”
Assim mesmo pode se mencionar que, quando o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior, no ano 2005, determinou
que a Responsabilidade Social fosse uma das dimensões do instrumento
da avaliação, o Estado realiza uma interpretação diferente do setor
empresarial. Esta interpretação, é focalizada em itens particulares,
mas de um modo generalizado como inclusão social, defensa do meio
ambiente, da produção artística, do patrimônio cultural, etc. Segundo
Bolan & Vieira, 2007; o próprio documento do SINAES, não utiliza o
termo Responsabilidade Social Universitária, muitas vezes rejeitado por
a própria academia, pois pode ser interpretado como um fim, e não como
um meio para o cumprimento das missões das IES. Então, vemos aqui que
se já há inconvenientes em aceitar o termo de Responsabilidade Social,
que existe rejeição para essa nominação, ainda existe esse obstáculo para
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resolver em primeira instancia.
Continuando com a linha de raciocínio anterior, pode se citar
também: Ribeiro, 2017, quando afirma:
A responsabilidade social universitária diz respeito à
maneira como a universidade responde à sociedade através
de suas ações, as quais se referem à concretização de sua
missão e de seus objetivos, na intenção de contribuir
com a construção de uma sociedade politicamente
mais democrática, ambientalmente mais sustentável,
culturalmente mais preparada e economicamente mais
forte. Assim, concordando com Vallaeys, Cruz e Sasia
(2009), a responsabilidade social universitária está
diretamente relacionada aos impactos que a instituição
gera em seu entorno, sem, contudo, deixar de considerar a
sua identidade, a sua história e o seu contexto.(RIBEIRO,
Raimunda M, 2017).
Pode se perceber nestas apreciações de Ribeiro, o significado
de Responsabilidade Social Universitária, e seus objetivos, e de acordo
com Vallaeys, Cruz e Sasia, relaciona ainda mais ao entorno da instituição
considerada, e o impacto que ela produz.
Mas qual é o papel do docente universitário? Entendemos que a
responsabilidade da função do docente é muito importante na contribuição
da formação do estudante universitário. Como afirma PINTO, Maira M,
(2012): “No que se refere à responsabilidade social que os professores têm,
Siqueira (2006) é bastante oportuno ao trazer que”
Os professores são transformadores das organizações/
sociedades. Nelas são formadores do poder ideológico
que marca o seu destino. Este poder ideológico muda de
sociedade para sociedade, de época para época, assim
como mudam as relações, ora de contraposição, ora de
aliança, que os professores mantêm com os demais poderes
organizacionais (p. 10).
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O mesmo autor segue afirmando que:
A responsabilidade social do docente certamente o conduz
à mediação e à interlocução reflexiva e criativa. O método
de ação do professor é o diálogo racional e instigante,
no qual os interlocutores discutem e apresentam uns aos
outros argumentos raciocinados, experiências vivenciais,
cuja virtude é a tolerância, a aceitabilidade e a serenidade
para a diferença. [...] O professor tem uma enorme força
moral sobre os alunos. Eis aí mais uma responsabilidade
social básica da missão do professor. Aqui está, sem
dúvida, a força política que engendra e articula junto aos
seus alunos, mesmo que não esteja plenamente consciente
desse seu papel (SIQUEIRA, 2006, p. 11).
Vemos nestas afirmações de SIQUEIRA (2006, p.11) citado por
Pinto (2012, p.107), que o autor, destaca a atuação do professor como
líder frente aos seus alunos, sua moral, sua vontade ou ainda que não seja
consciente dessa sua função; constituindo-se assim em mais uma função
de responsabilidade social.

Docente da educação superior
É necessário agora, definir o perfil do docente na educação
superior, para considerar dessa forma se ele está preparado para sua
função. Falamos do ponto de vista de sua preparação profissional,
conhecimentos específicos, e principalmente, na área de responsabilidade
social, para transmitir para seus alunos essa característica especial que todo
universitário deve ter para com a comunidade e em definitiva a sociedade
que de uma forma ou outra está lhe sustentando para que realize seu curso
universitário.
Na LDB (Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996), no seu Cap. IV,
Da Educação Superior, em seu art. 43, inc. III, diz:
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“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”.
E em seu art. 43, inc. VI:
estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
Podemos apreciar então, que existe um marco legal, onde se
especifica as funções ou tarefas, que deve ter o docente universitário.
Desde seu artigo 43, e seus incisos III e VI, determina que o profissional
universitário deve incentivar seu trabalho e investigação científica,
desenvolvendo o entendimento do home como tal e do meio onde vive,
ou seja a comunidade, a sociedade. Assim mesmo, estimular, tomar
conhecimento dos problemas do mundo em que ele está morando, o mundo
regional, local, e prestar serviços especializados, ou seja na sua área, para a
comunidade que está imerso, estabelecendo vinculo com essa sociedade. É
parte da responsabilidade social universitária, da que falamos.
Consideramos também, o que BARCELOS, Cristiiane M. &
DE MORAES CARDOSO, Lizarda (2011), em seu trabalho “Identidade,
prática e profissão docente”, afirmam sobre o perfil que deve ter o docente
de Ensino Superior:
Acreditava-se que para ensinar na universidade fosse
suficiente o domínio de conhecimento específico –
pesquisa ou exercício profissional no campo. Segundo
Masetto (1998, p. 36), até a década de 1970, “praticamente
exigia-se do candidato a professor de ensino superior o
bacharelado e o exercício competente de sua profissão”,
com base no princípio de “quem sabe, sabe ensinar”.
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E em seu conceito agrega:

Portanto, para alcançar melhores resultados
no ensino superior, é necessário produzir
novos conhecimentos com a preocupação de
formar e de desenvolver profissionalmente
os professores universitários, pois, esses são
essenciais nos processos de mudança dentro
das universidades e das sociedades em que
estão inseridos. Nesse aspecto, é preciso deixar
a ideia de que o conhecimento específico é o
principal esteio de sua docência.
De acordo com o anteriormente exposto, sobre o perfil do
docente de ensino superior, Masetto (1998), apud Barcelos & De Moraes
(2011), praticamente se exigia do professor de ensino superior, que tivesse
bacharelado e que fosse competente, já com isso era suficiente, claro que
falamos de 1970. Mas, agora sem dúvidas alguma o perfil tem mudado. É
necessário sim, pleno conhecimento específico de sua área, mas também
seu próprio aperfeiçoamento como docente e como líder em transmitir
diferentes conceitos para seus alunos, principalmente de responsabilidade
social, ética, etc.

Responsabilidade social
Muitas e variadas podem ser as definições, em termo geral, para
este titulo. Como ponto de partida, tem se tomado esta primeira definição
do blog de: Julia Becker, Ricardo Hoffmann, Laise Krusser (Santa Cruz
do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Acadêmicos do Curso de Ciências
Contábeis, 2007).
A responsabilidade social, para Ashley, pode ser definida
como: o compromisso que uma organização deve ter para
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com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes
que a afetam positivamente, de modo amplo, ou a alguma
comunidade, de modo específico, agindo proativamente
e coerentemente no que tange a seu papel específico na
sociedade e a sua prestação de contas com ela.
E continua com a responsabilidade de uma organização:
A organização, nesse sentido, assume obrigações de
caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que
não diretamente vinculadas a suas atividades, mas que
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável dos
povos. Assim, numa visão expandida, responsabilidade
social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da sociedade (2002, p. 6).
Bibliografia: ASHLEY, Patrícia Almeida. (coord). Ética e
responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva,
2002.
Depois de analisar os conceitos vertidos por os acadêmicos,
fazendo referencia principalmente à ASHLEY (2002), quando fala sobre
o compromisso, de uma organização dada, para com a sociedade, ou
comunidade, visando melhoria da qualidade de vida. Concordamos
plenamente, com esses conceitos, mas agora, vamos considerar esses
compromissos, no nível universitário.
Consideraremos diferentes autores, e seus conceitos sobre
Responsabilidade Social Universitária.
Historicamente, o termo Responsabilidade Social (RS)
foi cunhado para tratar de obrigações de caráter moral das
empresas quanto a um comportamento socialmente res
ponsável para, juntamente com os Estados e a sociedade
civil, construir um mundo melhor. (CAIXETA, Juliana E.
& DE SOUSA, Maria, 2012).
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Como podemos observar, foi no principio, e aplicado as empresas.
Mas, com respeito ao âmbito universitário, temos o conceito de Sousa
Santos, (2007), apud CAIXETA, Juliana E. & DE SOUSA, Maria, 2012).
[...] a responsabilidade social se efetiva na construção da
cidadania, na qual, com uma perspectiva transdisciplinar
de atuação pedagógica e profissional, ocorre a circulação
e o entrelaçamento de saberes acadêmicos e populares,
em um processo singular de aprendizagem e de produção
de conhecimento em torno, inclusive, dos desafios
emancipatórios da sociedade local e global. Entendese emancipação como justiça capacitante e justiça como
a distribuição de bens materiais, trabalho, processos de
decisão, cultura e reconhecimento (SOUSA SANTOS,
2007).
Neste conceito de Sousa Santos, observamos a amplidão que
o autor coloca, mas definindo o que implica a responsabilidade social
universitária, em todos seus aspectos.
Podemos adicionar, em forma de complemento, mas também
como um ponto de inflexão, que além da LDB, o SINAES (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior), regulamentou a partir de
2004, que as IES, deverão ter quatro pilares, acrescentando se ao ensino,
pesquisa e extensão, a responsabilidade social, tornando se um item a mais
de avaliação, e ao dizer de Fagundes (2007): “o Ministério da Educação
deseja saber se as IES estão cumprindo seu papel de promotoras de inclusão
social, inclusive a partir da produção e divulgação dos conhecimentos que
constroem no ambiente acadêmico”.
E na afirmação de Pereira (2003), citado por Sousa Santos; já
afirma que não é uma atividade isolada:
Responsabilidade social não é uma atividade separada
da educação, e sim uma nova forma de educação, mais
abrangente e consciente; não se restringe a atividades
isoladas em determinadas datas; ao contrário, incorpora164

se ao dia-a-dia das pessoas, intrínseca em cada gesto, em
cada pensamento. (PEREIRA, 2003, p. 232)
Pode se apreciar, então que o conceito de RSU, vai mudando
de acordo com o correr do tempo, com as novas diretivas do SINAES e
como consequência, as novas exigências das IES, para com seus docentes
e alunos. É uma nova forma de ver a realidade social, e ao dizer de Dias
Sobrinho (2005): “o sentido essencial da responsabilidade social da
Educação Superior consiste em produzir e socializar conhecimento que
tenha não só mérito científico, mas também valor social e formativo”.
Vemos mais uma vez, qual é a finalidade que se procura, na
responsabilidade social, integrando instituição, docentes e discentes. E ao
dizer de Pereira (2003):
privilegiar a integração comunitária, envolvendo docentes
e discentes no estudo da realidade local, visando à busca
de soluções técnico- políticas e práticas para as questões de
interesse da comunidade; fomentar a educação continuada
que fortaleça a consciência crítica, criadora, técnica e
ética, gerando novos conhecimentos; apoiar a criação e
produção cultural, integrando-se à ação educativa e aos
diferentes contextos sociais da região.(PEREIRA, 2003,
p.35).
Finalizamos então, o segundo item de responsabilidade social,
com estes conceitos, emitidos por os autores mencionados, realizando
também nosso parecer com respeito a RSU.

Responsabilidade social do docente na educação superior
A universidade está imersa no mundo, e qualquer instituição
considerada, qualquer país que seja, e se é publica ou privada, tem que se
adaptar aos novos tempos. E como afirma PINTO, Maira:
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A universidade, instituição com grande potencial humano
e científico, não pode ficar à margem do que acontece
na vida social, pois tem a obrigação de se envolver na
resolução, ou na tentativa de resolução, dos problemas
oriundos de um mundo da qual ela também faz parte.
Ela deve ser “[...] uma poderosa alavanca para o
desenvolvimento cultural, social e econômico da
comunidade onde se encontra” (JULIATTO, 2004, p. 18).
Educadores e educando, escolhem como entender o mundo
de ensinar e aprender. A educação, ao dizer de Audy (2006) apud Pinto
(2012),“..é um mundo e a universidade atua nesse mundo complexo, com
incertezas, mas com as demandas da sociedade”. Demandas estas, que são
necessidades de desenvolvimento para essas sociedades. E como afirma
novamente Pinto apud Delevati (2001):
[...] desenvolvimento [...] é uma projeção de futuro de toda
uma sociedade, na qual não existem fórmulas prontas.
Não é baixado por decreto e nem cairá do céu, mas sim
é resultado de um esforço coletivo de uma sociedade que
para isso precisa estar organizada. E é nesse contexto que
surge o desenvolvimento local, em que os verdadeiros
protagonistas do desenvolvimento devem ser os atores
sociais (DELEVATI, 2001, p. 388).
Está bem explicado por Delevati. Não existem fórmulas prontas,
e serão os próprios atores que terão a responsabilidade de colaborar com a
sociedade, que em definitiva é a que sustenta sua razão de ser e formação
universitária.
Os professores, alunos e funcionários, ou seja, o pessoal envolvido
no processo de responsabilidade social, devem entender perfeitamente sua
participação nesse processo de desenvolvimento da competência social
(Pinto apud Farias, 2003):
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A competência social é expressa pela capacidade de
estabelecer relações entre as esferas do saber e social;
é a capacidade de compartilhar conhecimentos e
aprendizados advindos da experiência de vida cotidiana
para o trabalho e vice-versa; refletida na capacidade de
criticidade frente à realidade, alicerçada na dimensão ética
(FARIAS, 2003).
De acordo com o anteriormente expressado, entende se que na
tarefa do professor de socializar, do ponto de vista pedagógico, não podem
ficar fora valores como: justiça, liberdade e solidariedade. É um papel que
faz parte da missão do professor, contribuir para uma sociedade melhor,
procurando sua humanização, e se comprometa como instrumento de bem,
para uma sociedade mais solidaria e justa.
Mas esses profissionais atuarão dessa forma, se sua instituição
lhes exige que assim sejam. Para isso, as universidades, deverão assumir
a responsabilidade de ter em suas equipes, educadores competitivos e
socialmente responsáveis. Considerando a posição de Juliatto (2004)
conforme citado por Pinto (2012, p.109):
por sua natureza, toda universidade é socialmente
responsável pelo fato de preparar profissionais que deverão
sustentar-se com dignidade e de preparar lideranças
para todas as áreas [...]. Além disso, ela promove a
responsabilidade social enquanto educa seus alunos para
a solidariedade”. (JULIATTO, 2004).
Pode se apreciar então que, diferentes autores, concordam em
que as IES, são as responsáveis diretas do cumprimento das disposições
dos diferentes organismos, no que tem a ver com Responsabilidade Social.
Mas também, sua responsabilidade implica a devida escolha de sua equipe
profissional, sejam professores, funcionários colaboradores, etc ; e que
fiquem comprometidos com a digna missão que se lhes encomendem
profissionalmente, incluindo agora a de Responsabilidade Social
Universitária.
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Como muito bem, afirma Clotet (2006, p.11), apud Pinto (2012,
p. 112); a Universidade do século XXI, deve ser:
[...] empreendedora pelo seu compromisso com o
desenvolvimento da comunidade na qual está inserida;
pela formação de atitudes e habilidades que propicia
aos acadêmicos; pelo gerenciamento eficiente e pela
sustentabilidade financeira que facilitam a consolidação
institucional, a manutenção e o crescimento da pesquisa
de qualidade e, consequentemente, pelo desenvolvimento
social. (CLOTET, 2006, p. 11).
E para dar um marco internacional, as disposições dos organismos
nacionais, sobre Responsabilidade Social Universitária, temos organismos
como a UNESCO, em sua “Declaração Mundial em Ensino Superior para
o século XXI, visão e ação e as Bases de Ação Prioritária para mudança
e desenvolvimento do Ensino Superior” (out. 1998), dentre das missões e
funções do ensino superior estão: papel ético, autonomia, responsabilidade
e função antecipatória: as IES devem ajudar a sociedade a identificar e
tratar de questões que afetam o bem estar das comunidades, das nações e
da sociedade global [...] (PINTO, 2012, p.112).
Em outra citação, a mencionada autora coloca a Conferencia
Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe (CRES),
realizada em junho de 2008, em Cartagena de Índias-Colômbia, com apoio
da UNESCO, MEC da Colômbia e colaboração de países como: Brasil,
Espanha, México e Venezuela. Nessa Conferencia foi declarado:
As instituições de Educação Superior devem avançar
na configuração de uma relação mais ativa com seus
contextos. A qualidade está vinculada à pertinência e à
responsabilidade com o desenvolvimento sustentável da
sociedade. Isso exige impulsionar um modelo acadêmico
caracterizado pela indagação dos problemas em seus
contextos; a produção e transferência do valor social dos
conhecimentos; o trabalho conjunto com as comunidades;
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uma pesquisa científica, tecnológica, humanística e artística
fundada na definição explícita dos problemas detectados,
de solução fundamental para o desenvolvimento do país
ou da região e o bem-estar da população; uma tarefa ativa
de divulgação, vinculada à criação de uma consciência
cidadã, sustentada no respeito aos direitos humanos, e à
diversidade cultural; um trabalho de extensão que enriqueça
a formação, colabore na identificação de problemas para a
agenda de pesquisa e crie espaços de ação conjunta com
distintos atores sociais, especialmente os mais excluídos e
marginalizados (CRES, 2008, apud PINTO, 2012, p. 113).
Vemos nesta declaração da Conferencia Regional de 2008, que
se bem, já faz 9 anos, ainda segue vigente, principalmente, no que tem a
ver com a sugestões que realiza sobre os lineamentos a seguir por as IES.
Pode se perceber, os diferentes aspectos que abarca, mas em nosso tema,
interessa o que tem a ver com responsabilidade social universitária. E aí
está feito o “convite” principalmente quando fala sobre: “...um trabalho de
extensão que enriqueça a formação, colabore na identificação de problemas
para a agenda de pesquisa e crie espaços de ação conjunta com distintos
atores sociais, especialmente os mais excluídos e marginalizados”. Na
medida que as IES, se conscientizem de suas reponsabilidades, cumprindo
com seus compromissos internacionais, como é neste caso, e cumprindo
também com as disposições nacionais, dos organismos como SINAES, e
demais, deveram ter muita precaução nas escolhas de seus docentes, assim
como também realizar um seguimento de suas atuações e pesquisas. E
se além de estar cumprindo com os conteúdos de suas disciplinas, estão
também dentro dos parâmetros de um dos itens do SINAES, no que tem a
ver com Responsabilidade Social Universitária.

Considerações finais
Pode-se dizer que o conceito de RSU, implica muita facetas, pois
abarca vários aspectos como os conhecimentos gerados e adquiridos e seus
fins, e também sua difusão. Falar de RSU, significa um grande compromisso
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para quem escreve, pois, fica a preocupação de que algum aspecto não seja
contemplado. Mas, por o exposto anteriormente, nos itens sobre RS, perfil
do docente e por último quando falamos sobre a responsabilidade social
do docente; sem dúvidas que na pesquisa bibliográfica, temos encontrado
diferentes enfoques sobre RSU, muito produtivos, e alguns já estudando
casos específicos de determinada universidade. Mas em nosso presente
artigo, tentamos dar uma argumentação sobre o que significa RSU, em
forma geral para o curso de pós-graduação de Gestão e Docência em
Ensino Superior. Tivemos a oportunidade de fazer menção de muitos
trabalhos ao respeito, e onde se fazia alusão a Organismos Nacionais, e
Internacionais, como CREAS, ou UNESCO, expondo seus pontos de vista
sobre RSU, os novos câmbios, as novas mudanças, e principalmente, as
responsabilidades que adquirem as IES, de acordo com os novos desafios
regionais e internacionais. Conscientização de sua missão como Instituição
Superior em seus cometidos específicos, mas também a aquisição, ou
reafirmação do compromisso de Responsabilidade Social Universitária.
O mundo mudou, e com ele, nós também. Estamos dentro desse mundo
que mudou, as necessidades aumentaram, as comunidades que arrodeiam,
e em definitiva formam parte das universidades estão ali, na espera que
a comunidade universitária lhes brinde sua ajuda, lhes solucione suas
carências, pois, em definitiva, é para isso que a sociedade, através dos
impostos ajudam e colaboram para a formação desses profissionais.
Responsabilidade Social como mencionávamos anteriormente,
é muito amplo, mas Responsabilidade Social Universitária, é já mais
limitada, falamos especificamente das Instituições de Ensino Superior e
seu compromisso, primeiramente com ela mesma, com o cumprimento
das disposições legais emanadas dos organismos controladores nacionais
(SINAES), e também com os compromissos assumidos frente aos
organismos internacionais como a CREAS ou UNESCO. Mas, ao dizer de
PINTO, Maira (2012) apud HAPPÉ (2004),
...a responsabilidade social é um comportamento
assumido individualmente pelas pessoas que trabalham na
organização, e não por um setor ou departamento isolado
da realidade organizacional como um todo. Acredita170

se que quando pessoas com o mesmo pensamento
se unem, a capacidade de se criar harmonia aumenta
proporcionalmente ao número de pessoas que participam
desse encontro (HAPPÉ, 2004).
Nesta citação que se realiza, mais uma vez coloca-se sobre a
mesa, que não é suficiente só com o compromisso institucional, e como
cumprimento do mandato do SINAES, é necessário também tomar
consciência em forma individual, já seja, docente, discente, funcionário,
coordenador ou inclusive reitor da universidade.
A “Responsabilidade Social está a exigir um pensamento
de segunda ordem, o que significa evolução da consciência
como alternativa a ser explorada, estando nela presente a
solidariedade, que se expande do eu para o nós e do nós
para todos nós” (PINTO, 2012, apud PORTAL, 2004, p.
40).
Por tanto, os diferentes conceitos que podemos colocar aqui,
neste nosso trabalho, entendemos que não são suficientes. Faltam palavras,
faltam adjetivos para infestar, isto tem muito a ver, em nosso conceito com
a essência humana. No valor sentimental, de solidariedade que cada ator
tem e demonstra, e o faz com ações.
Por isso, o docente de Ensino Superior, adotará a politica de
responsabilidade social, que a Instituição na que ele ensina lhe indique.
Mas deverá só se conformar com isso? Pois, estará aí, sua oportunidade de
demonstrar e colocar em prática seus valores fundamentais de solidariedade
e agradecimento para com a comunidade e em definitiva a sociedade que
colaborou, lhe ajudou, literalmente em sua formação. E é hora de devolver
essa ajuda para com quem necessita de algum programa, de alguma
intermediação ou simplesmente algum interesse com seus problemas.
Fica muito por falar sobre estes temas, mas fica ainda mais, por
fazer por quem mais precisa. A solidariedade nunca se esgota, faça por seu
próximo ou que tu quiseres que fizerem contigo.
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LEITURA E ESCRITA23
LIMA, Jaxciley Freire24 - UNISAL

Resumo
A leitura e escrita nas escolas são de grande importância para
o desenvolvimento humano, infelizmente ainda há preocupação diante
desse processo de ensino nas escolas. Diante deste cenário as escolas têm
como objetivos, buscar a melhoria desse déficit neste contexto escolar,
aperfeiçoando a formação continuada dos professores e buscando recursos,
e várias maneiras de ensino, modificando assim suas práticas escolares.
A metodologia irá buscar nesse foco de leitura e escrita desenvolver as
possíveis deficiências nas escolas, criando um bom hábito de leitura e uma
escrita de qualidade. Uma leitura de aprendizado, com os livros, revistas,
jornais, permitindo-os refletir sobre ideias formulando suas próprias
opiniões, obtendo autonomia diante do seu meio de convivência. Concluise que a partir desses princípios que procura situar-se a leitura e escrita
no contexto escolar, finalidades, melhor compreensão, recursos diversos,
novas práticas, resultando como é importante escrever, algo que se vai
construindo passo a passo, e a cada palavra enunciada de forma consciente,
e lembrando que a culpa não está somente no professor em ter o fracasso de
leitura e escrita com seus alunos, e sim em um todo na instituição escolar,
desde os gestores até chegar ao professor, é preciso buscar soluções para
que construam assim um ambiente capaz superar os déficits de leitura e
escrita, procurando uma forma de ajuste necessário entre teoria e prática.
Palavras Chaves: Leitura, Escrita, Alunos e Práticas.
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Introdução
A leitura e escrita ainda continua sendo uma das tarefas mais
complicadas durante o processo de alfabetização das crianças. Assim
buscar compreender a situação dos alunos na series inicias e mostrar aos
educadores uma forma de fazer com que a leitura e escrita sejam prazerosas,
e assim melhorar a leitura e escrita no processo de alfabetização.
No portando os educadores se aperfeiçoarem na intenção de
proporcionar para os alunos o melhor ensino com base nisso fazer a sua
avaliação o quando nível de aprendizagem na busca de conhecimento
mais significativa analisando o contexto geral quando se fala de leitura e
escrita com base para viabilizar uma compreensão diante da dificuldade
de seus alunos quando expõem um determinado assunto, portando, ao
fazer essa pesquisa tento em vista a grande dificuldade de seus alunos os
professores se empenham em busca de novas metodologias para melhora
seu desenvolvimento em sala de aula.
Dentro desta perspectiva e que foi a efetivação de com a principal
importância a tentativa de contribuir de forma significativa para que os
educadores possam refletir criticamente acerca da gravidade da falta de
leitura e escrita na vida de uma criança

Referencial teórico
Ao passar dos tempos as necessidades e dificuldades de leitura
e escrita nas escolas veem surgindo, a partir das práticas do professor e
aprendizagem do aluno, é necessário procurar novos métodos de ensino
para a melhoria dessas deficiências, e para isso surge a criação de projetos
e a formação continuada para professores, melhorando assim suas práticas
em sala, buscando maneiras certas e necessárias para que consigam
diminuir o déficit de leitura e escrita. Partindo da teoria de FERREIRO
(2000), a prática de cada professor (a) pode variar de acordo com a sua
experiência e com os princípios que norteiam seu trabalho. Apesar de
todas as dificuldades enfrentadas, cabe ao profissional dominar uma teoria
e acreditar em sua capacidade de desenvolver um bom trabalho. Para isso,
é necessário que conheça diferentes maneiras de se trabalhar de forma
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agradável com linguagem oral e escrita, favorecendo o avanço do aluno de
um nível de aprendizagem a outro.
O professor deve procurar mudar sempre sua prática
teórica, conforme as necessidades dos alunos, pois as dificuldades sempre
aparecerão, o docente precisar estar realmente preparado para adquirir
conhecimentos diversos, para ter um trabalho de qualidade, buscando
várias maneiras de desenvolver a leitura e a escrita para essas crianças,
tornando produtivo, agradável e capaz de realizar mudanças reais na vida
desses futuros cidadãos.
O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da
ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento. O
segundo elemento, o objeto de conhecimento, é a Língua Portuguesa, tal
como se fala e se escreve fora da escola, a língua que se fala em instâncias
públicas e a que existe nos textos escritos que circulam socialmente. E o
terceiro elemento da tríade, o ensino, é, neste enfoque teórico, concebido
como a prática educacional que organiza a mediação entre sujeito e objeto
do conhecimento. Para que essa mediação aconteça, o professor deverá
planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo
de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno.
(PCNS, Língua Portuguesa. P.25)
Para que a leitura e a escrita seja adquirida na aprendizagem
e desenvolvimento escolar do aluno, precisa-se de três elementos
importantes, o aluno o que vai aprender, conhecendo algo que é de grande
importância para sua vivência, segundo a Língua Portuguesa, faz parte da
sua nação, vivência e acontecimentos da sociedade, cultura. Em terceiro
o ensino, onde a pratica teórica do professor deve ser estudada, buscando
novas teorias, novas maneiras para desenvolver em sala de aula, para que o
aluno aprenda realmente e possa conviver diante da sociedade.
“Quando desejamos viajar para outro país precisamos de
um passaporte, da mesma forma, o passaporte de leitor nos
ajudará ir para outra terra, ou melhor, para muitas outras
terras, essas terras pertencem a um mundo muito grande: o
mundo dos leitores”. (CHICAGO, p.29)
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Os professores devem procurar criar nos alunos, maneiras
saudáveis para a leitura, lendo e escrevendo aquilo que faz parte das
suas vivencias, costumes e aquilo que gostam de fazer. Para quando
estiverem adultos, ser capazes de ser o próprio construtor de seu ser, lendo,
aprendendo, conhecendo o mundo que vive, o que acontece, o que está se
passando pelo mundo, viajando na leitura. De acordo com Freire (1989),
a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta
implica a continuidade da leitura daquele. A leitura é associada à forma de
ver o mundo. É possível dizer que a leitura é um meio de conhecer.
As crianças devem aprender que ler e escrever não são somente
palavras, mas que ler mentalmente, com olhar, com o falar, o observar e
criar uma imagem também é escrita, e que tudo isso é leitura de mundo,
de grande importância, ser capaz de dizer, decifrar uma imagem, explicar
como faz uma receita, ou como descreve algo ou alguma coisa. Mas que
a leitura e escrita sempre envolverá as coisas, as imagens, as palavras os
acontecimentos.

Leitura: a base para o conhecimento
Como já foi dito anteriormente é imprescindível haver produção
textual sem uma base de leitura, desenvolvimento do processo de escrita
e conhecimentos básicos sobre vários assuntos para se ter uma boa
argumentação.
Vários autores se debruçaram sobre o estudo da importância da
leitura, dentre eles podemos citar inicialmente Freire (2000), que enfoca
como elemento essencial o ato de educar, tomando por base as experiências
vivenciadas no contexto do leitor, a partir de cada cotidiano, para assim,
instigar no sujeito uma compreensão do mundo a partir de sua realidade.
Barbosa (1990, P. 31) conceitua o ato de ler como sendo um
processo de construção de significados a partir do texto, fato que se torna
possível devido a interação que surge entre o leitor e o texto. A ação de
ler provoca uma série de reações na mente do leitor, que em consequência
reage com um processo de assimilação e absorção de informações, uma
vez filtrados e selecionados pelo sujeito.
No entanto, é necessário fazer distinções entre ler e aprender a ler,
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pois a aprendizagem da leitura constitui-se em uma tarefa permanente, que
se enriquece a cada momento, na medida em que se estabelecem contatos
com textos cada vez mais complexos.
Aprender a ler então, é um processo que na concepção de
BARBOSA (1990, P. 33) se desenvolve ao longo de toda a escolaridade
e de toda vida. Condemarin (1986) contribui ao analisar que é importante
que seja estimulada a prática da leitura e da escrita, pois todo menino
ou menina, desde sua mais tenra infância é um ativo leitor do mundo,
que se transforma em um leitor e escritor de textos quando estes lhe são
proporcionados por seu meio natural e quando conta com um mediador
eficiente para facilitar seu domínio, no caso o seu professor.
Implantar, efetivamente, a leitura e a escrita na sala de aula (1.
A sala de aula transforma-se num espaço de expressão e de produção; 2.
As atividades escolares adquirem um novo sentido, tanto para o professor
como para o aluno; 3. O trabalho e a vida cooperativa geram as condições
necessárias para que a criança atue como sujeito da aprendizagem e exerça
sua cidadania - Pedagogia de Freinet) (FREINET, 1973).
Após a experiência de alguns na escola, espera-se que os alunos
possam ler, interpretar e produzir diferentes tipos de textos. A variedade
existe e seu uso é intenso na vida. Ler analisando os recursos linguísticos
de cada texto, certamente dará subsídios à escrita de textos do mesmo
gênero.
Na vida, na produção do discurso algo semelhante ocorre.
São muitas as “janelas” a ser aberto por se escrever um
texto, por exemplo. Se o aluno não aprender a abri-las, as
chances de não chegar a lugar algum ou de não atender aos
objetivos propostos é grande. (PCN 2000, p.10)
O suporte dado à redação vem de uma sociedade letrada, onde
escrita e leitura estão presentes em todos os momentos sociais, políticas de
leitura e escrita fazem-se necessárias na escola transformando educandos
em escritores. (SOUSA, 2013).
O Brasil é uma sociedade marcada por profundas desigualdades
sociais, onde na maioria dos lares os nossos jovens se deparam com pais
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que possuem uma educação precária sem falar que os que saem da escola
na atualidade têm um problema do analfabetismo funcional.
O ensino necessita ser pautado em outros objetivos para que
possa romper paradigmas. Marcuschi (2014) há um consenso que o ensino
da língua deve ser pautado em textos, mas como isto é feito, quais as
metodologias são utilizadas? Embasamento teórico sobre este assunto
não falta nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs e linguistas falam
muito sobre este assunto.
Produzir textos, analisar recursos expressivos, a partir de
situações reais de comunicação. Incorporar essa concepção pressupõe
estudo, reflexão, disposição e abertura. Trazer pacotes de ensino prémontados de nada adiantaria.
Finda a utilização do pacote, teríamos a recorrência aos velhos
exercícios. Para mudar a abordagem da leitura, da produção de texto e
da gramática, é necessário enxergá-las como práticas interligadas e
contextualizadas. Nesse sentido, eliminar alguns mofos contribuiria muito
para a adoção de uma pedagogia viva do ensino de língua.
E quais seriam esses mofos? Ler apenas para ver o que o texto
diz, sem decifrar o não dito nas entrelinhas; ler sempre os mesmos tipos
de textos; ler em silêncio para não atrapalhar o outro, quando a fala e a
escuta do companheiro geram a negociação dos sentidos; ler no cantinho
da leitura e na biblioteca para preencher tempo; produzir textos sem um
trabalho prévio de leitura sobre o assunto; privilegiar a maior parte do
tempo para o “ensino/aprendizagem” da gramática normativa. São muitas
as estratégias, mas qual realmente irá surtir efeito.

A educação básica em déficit com as produções textuais
As dificuldades enfrentadas no ensino médio não só decorrentes
deste período, mas vêm de uma longa base, em que os estudantes sofrem
influências dos profissionais da educação, família, recursos didáticos e
por que não dizer a falta de políticas relacionadas a esta categoria ou as
constantes mudanças nas políticas educacionais.
Essa política no corrente ano de 2016 vem passando por novas
propostas reformuladoras. Além claro dos aspectos físicos, psicológicos
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que são presentes em cada ser humano no processo de desenvolvimento.
Cada pessoa tem um processo de aprendizagem peculiar e tem uma
história pessoal que pode vir a influenciar em vários aspectos cognitivos
da aprendizagem.
Uma criança apresenta dificuldades de aprendizagem
quando existem obstáculos ou impedimentos no processo
normal de aprendizagem, podendo ser inerentes à
criança tais dificuldades. As mesmas podem ter origem
física ou psíquica, podem ser causadas por sua interação
com o ambiente familiar, pelo meio sócio - econômico
cultural que a rodeia ou pela forma em que os adultos lhe
transmitem os conhecimentos, sem levar em consideração
os processos mediante os quais as crianças têm acesso à
aprendizagem. GONZALEZ (1997, P.13).
As escolas não trabalham projetos específicos na área para tentar
diminuir as dificuldades encontradas nas redações ou mesmo valorizar as
atividades textuais, trabalhar em cima de metas a serem atingidas também
é importante, assim como leitura compartilhada de redações e incentivo
à leitura de livros literários, tendo como base estes, pode-se realizar
produções teatrais, críticas e muitas atividades relacionadas ao contexto.
O estado do Ceará criou o Programa Alfabetização na Idade Certa
- PAIC como forma de transformar a realidade de um ensino fundamental
defasado e com o objetivo de minimizar uma base malfeita.
Lentamente essas ações estão sendo realizadas e vão
transformando esta realidade, destacando aqui, municípios da região norte
do estado como Sobral e Coreaú que estão como destaque na melhoria
desses índices, dados da SEDUC – Secretaria de Educação do Ceará.
Com os resultados do Programa Internacional de Avaliação
de Alunos - PISA que no Brasil não estão muito bons, mas dentro deste
resultado ruim o estado se destaca como o melhor da região nordeste. Vale
ressaltar aqui que a região, em destaque o Ceará, tem uma forma peculiar
de falar (linguagem regional) que interfere no processo de escrita correta,
pois a tendência é escrever da forma como se fala.
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O estado tem tantas peculiaridades no falar que existe até mesmo
dicionário para destacar as palavras utilizadas pelo povo tendo em alguns
casos, semântica diferente, embora seja a mesma palavra variando devido
ao contexto em que está inserido.
As variantes linguísticas da região não sofrem somente com
os preconceitos, mas também dificultam a adequação dos habitantes no
processo da fala chamado formal, urbana e de prestígios, colocando estes
últimos como forma de ressaltar os preconceitos existentes com relação ao
falar diferenciados dos que são considerados como padrão.
Cabe ao professor está difícil missão de fazer o balanceamento
entre linguagem exigida para a redação do Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, onde a falada quotidianamente, além claro de diferenciar
os diferentes tipos de textos que podem confundir os estudantes. Muito são
os macetes utilizados pelos professores para direcioná-los rumo ao texto
dissertativo que venha atingir mil pontos.
A linguagem verbal apresenta a experiência do ser
humano na vida social, sendo que essa não é uniforme.
A linguagem é constructo e construtora do social e gera
a sociabilidade. Os sentidos e significados gerados na
interação social produzem uma linguagem que, apesar
de utilizar uma mesma língua, varia na produção e na
interpretação. (PCN,2000, P.20)
No manual de redação de capacitação para avaliação das redações
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2012, disponibilizado pelo
Ministério da Educação – MEC, existem modelos de redação a serem
seguidos pelo corpo discente e docente no que se refere ao processo de
ensino aprendizagem, mas estes exemplos têm um vocabulário erudito e o
aluno para dominar aquele nível de linguagem precisa ler constantemente
ou estar diretamente em contato com um ambiente de vocabulário ampliado
para conseguir se expressar desta forma.
Conhecer as competências exigidas pela redação do ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio) é de suma importância. Com apenas
cinco competências, mas que podem levar o candidato a ter resultados
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insatisfatórios se não cumprir com os pré-requisitos. Trabalhar uma
diversidade de temas atuais na escola faz-se necessária como forma de
exercício e também de tornar a redação algo presente e permanente.
A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação CREDE 6 – Sobral, disponibilizou um corretor de redação para a escola,
onde o aluno acessa um portal eletrônico chamado aluno online (instrumento
criado pelo governo do estado do Ceará para facilitar o acompanhamento
do aluno: notas, frequências, trabalhos e atividades enviadas pelo professor
e muitas outras funções) em que este posta a redação e o texto é corrigido
por este professor específico, que também dá a devolutiva.
Para tanto, as aulas precisam ser atrativas, pois a redação muitas
vezes torna-se um tema maçante, ficando como um conteúdo somente
de dicas, ficando a escrita restrita à organização de base a disciplina de
língua portuguesa, porém as temáticas a serem desenvolvidas, vão além da
disciplina como exemplo, o tema da redação do ano de 2016 na segunda
aplicação realizada no primeiro final de semana de dezembro, o combate
ao racismo no Brasil, em que nesta pode ser abordada aspectos geográficos,
históricos, sociológicos, filosóficos, entre outros, ou seja, vai muito além da
disciplina de português, exigindo interdisciplinaridade e um planejamento
em conjunto para trabalharmos os temas sociais da atualidade.
A disciplina de português geralmente na escola aparece de
forma dividida sem contextualização separada entre gramática, literatura
e redação. Se a própria disciplina aparece dividida imagina-se onde está a
ocorrência da interdisciplinaridade.
O aluno não necessita somente ler por ler, mas estar informado
do que acontece na sociedade contemporânea, o que muitas vezes é difícil,
pois os meios de comunicação usam uma linguagem para adultos e fazem
uma abordagem das notícias e reportagens de forma nada atraente, não
despertando o interesse dos jovens.
A internet é um meio alternativo para se manter informado, mas
lá não há filtro do que realmente seja relevante, contendo informações das
mais variadas, sendo verdades ou não. Tem a vantagem de que quem faz a
seleção é o usuário e não os grupos empresariais.
A internet foi abordada aqui como meio de comunicação, mas
também por este meio está ocorrendo transformações principalmente
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na escrita como, palavras reduzidas, ”emotions”. Sendo assim, exige do
estudante adequação às várias formas de escrever que são exigidas em sala
e as das mídias sociais, que tem suas gírias e conceitos próprios.
Tanto na rede mundial como na escola e ambientes extrasala o
jovem se envolve em grupos sociais que interferem no modo de falar e
como sempre a fala interfere no processo de escrita correta.
A argumentação depende muito de como se pensa e o engajamento
juvenil acontece devido às afinidades presentes entre membros de um
mesmo grupo fazendo assim relacionamentos interpessoais que podem vir
a interferir nos processos intelectuais. A escrita é baseada inicialmente em
um ato de pensar, onde o estudante poderá se transformar em poliglota na
sua própria língua devido aos vários fatores que o influenciam, BECHARA
(2009).
Para chegar a uma boa redação são várias problemáticas a serem
resolvidas e não se trata de algo fácil, mas requer esforço e dedicação.
Primeiro deve ter como ponto de partida o próprio professor, mas este só
não conseguirá, fazendo-se necessário um conjunto de fatores, recursos
humanos, matérias, financeiros e organizacionais e apoio do aluno principal
interessado no próprio resultado.

Metodologia
Essa pesquisa é de natureza bibliográfica, com abordagem
qualitativa e de coleta de dados realizadas pelo próprio pesquisador, onde
foram utilizados os mais variados tipos de fontes como: livros, artigos
científicos e outros documentos relativos ao tema proposto, utilizando as
pesquisas mais recentes sobre o papel do educador na instituição escolar.
Onde foram utilizados autores renomados como: FERREIRO
(2000), FREIRE (1989), BECHARA (2009), entre outros. O estudo
realizado de forma descritiva propõe-se conhecer o nível de contribuição
da leitura e escrita para a escola no processo ensino aprendizagem, como
forma de conduzir e facilitar as ações da escola na busca dos melhores
resultados para os alunos.
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Resultado e discussão
A falta da prioridade a leitura e escrita pode causado sérios danos
a nossa sociedade. Isso acontece devido da falta de conhecimento dos pais
sobre a importância da leitura nas series iniciais da qual seus filhos estão
como a falta de orientação em casa. Têm como a escola assume o papel
de orienta seus alunos e pais como cuidar de uma maneira de desenvolver
uma boa leitura. Que por sua vez se tornaram também um problema da
escola que devera busca um caminho certo para que possa melhora
processo ensino-aprendizagem, tendo em vista o compromisso que ele
exerce perante a sociedade, por isso temos o compromisso de apresentar
um plano que vá proporcionar aos educandos mais maturidade no exercício
da escrita e leitura. Somente com análise profunda do problema que vamos
ter bons resultados. Estamos certos que com um trabalho bem elaborado
iremos ter excelentes resultados estamos convictos que a pesquisa é o
melhor caminho. A buscar de alternativas para trabalhar com a melhor
forma pedagógica para a prática da leitura para os alunos reconhecidos que
são capazes de aprender de forma prazerosa, e que essa aprendizagem os
levarão a um desenvolvimento pessoal e a uma formação de uma imagem
positiva de si mesmos, e assim sendo capazes de orientarem-se a partir
desse pressuposto.

Considerações finais
Ao analisar os estudos e as abordagens comportamentais da
leitura e escrita é de fundamental importância para o processo de ensino
aprendizado do indivíduo facilitando os diferentes locais onde a educação
acontece no meio onde estão inseridas, buscando compreender melhor o
processo de leitura e escrita facilitando o ensino na leitura.
Ao desenvolver a pesquisa pude observar que a leitura é a
ferramenta de importância para o aluno desenvolver sua habilidade e entrar
no mundo letrado melhorando seu diálogo e conhecendo o mundo ao seu
redor através de uma leitura colocando em prática a sua escrita, relatando
suas experiências de vida, e que foi criada durante a leitura.
Através da escrita podemos relatar nosso conhecimento e
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diversidade da sociedade por meio dos estudos da literatura pertinente
e a realidade educacional assim por meio de reflexão, ações críticas e
articuladas.
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Resumo
Este artigo traz uma concepção à respeito da inclusão social
de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos tempos atuais,
assim como as interpretações sociais após a publicação da Revista The
Nevous Child em 1943, autoria do Doutor Leo Kanner, despertando daí o
olhar pela inclusão ao TEA. A educação inclusiva, no qual estão inseridos
os alunos com TEA, apresenta um paradigma educacional fundamentado
na concepção de direitos humanos, as leis de inclusão e estabelecendo a
igualdade e valores indissociáveis, constitui-se relação às circunstâncias
históricas de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas
dentro da instituição de ensino. Conforme modificações do Manual de
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª edição- DSM –V, o
TEA assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea
e do papel da escola. O objetivo geral da pesquisa pautou-se em: Analisar
inclusão social nas escolas do município de Manaus/AM, bem como a
relevância das estratégias de ensino para alunos com TEA nos anos iniciais
do ensino fundamental. E os objetivos específicos visam caracterizar
o autismo em suas interpretações sociais, contextualizar as diferenças e
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26.Mestranda em ciências da educação na universidade San Lorenzo, graduada em geografia pela Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA). Pós-graduada em Geo.- história pela Faculdade Católica do Meio Norte ( FAEME). Email: elietealves013@hotmail.com.
27. Mestrando em Ciências da Educação. Possui graduação em LICENCIATURA EM FILOSOFIA pela UCB (1996). Especialista em Violência
Doméstica Contra Criança e Adolescente pela USP, em Gestão Educacional pela UFAM/AM e em Direito Educacional pelo CUC. Bacharel
em Teologia, pela UPS/Itália/Roma, Licenciatura Plena em Filosofia pela UCB/DF, Especialização em ER pela FSDB, Mestrando em Ciências
da Educação pela UNISAL/Assunção. É membro do Grupo de Pesquisa: Ethos, Alteridade e Desenvolvimento – GEPAD/FURBI e é professor
Coordenador de Ensino Religioso - SEDUC-AM. Email: palhetaf@gmail.com/sales @seduc.net.

189

similaridades entre as descrições de Kanner e de Asperge, caracterizar o
transtornos do autismo: psicose, transtorno invasivo do desenvolvimento,
transtorno global do desenvolvimento. A metodologia aplicada à pesquisa
foi a de Referências bibliográfica qualitativa e descritiva de autores
renomados na área de educação especial.
Palavras-Chave: Inclusão Social. Estratégias de Ensino. Autismo.

Introdução
O presente artigo apresenta uma pesquisa sobre a inclusão
social de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas
do município de Manaus nos anos iniciais do Ensino Fundamental, se faz
uma breve retrospectiva do aspecto social relacionado às crianças com
TEA, patologia essa que na grande maioria das vezes aparece antes dos
três anos de idade e permanece na idade adulta. Porém, suas manifestações
podem ser, em muitos casos, notavelmente atenuadas através de programas
educacionais de intervenção psico-educativa. Dados estatísticos apresentam
que cada mil crianças, aproximadamente uma é autista, ou apresenta um
distúrbio semelhante ao TEA, como a síndrome de Asperger.
Diante do exposto acima, a pesquisa se justificou pela necessidade
de divulgar a importância de se conhecer e trabalhar nas escolas de Manaus
com crianças com TEA. Por isso, segundo Babtista (2007), as pessoas com
autismo, mesmo na fase de crescimento, podem ser examinadas por testes
objetivos que avaliam suas competências e habilidades intelectuais.
É através das avaliações que são descobertas pelo menos três
em dez autistas, tais fato demonstram bons resultados que são alcançados
através de testes comumente usados para estimar o quociente de inteligência.
Logo, é necessário deixar de pensar que se uma criança é autista ela tem
necessariamente sérias limitações em todas as esferas intelectuais. Para
Orrú (2012) a cada dez indivíduos autistas, um possui também algumas
capacidades específicas desenvolvidas de forma excepcional.
Essas capacidades intelectuais, quando possível, devem ser
valorizadas uma vez que podem ser de grande ajuda para sua futura
integração social e no trabalho. O objetivo geral da pesquisa pautou-se
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em: Analisar inclusão social nos anos iniciais no município de Manaus
Am, bem como a relevância das estratégias de ensino para alunos com
TEA nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos
visam caracterizar o autismo frente às interpretações sociais pautada em
antigas observações, contextualizar as diferenças e similaridades entre as
descrições de Kanner e de Asperge, evidenciar o TEA nos processos de
psicose, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno global do
desenvolvimento.

Metodologia
A metodologia aplicada à pesquisa foi a de analisar e comparar
referência bibliográfica qualitativa e descritiva de autores renomados na área
de educação especial, no qual o conteúdo metodológico que fomentaram
e embasaram os procedimentos foram retirados de livros, revistas e sites
confiáveis. Nos quais o autismo é um distúrbio do desenvolvimento
neuropsicológico que se manifesta através de dificuldades marcantes
e persistentes na interação social, na comunicação e no repertório de
interesses e de atividades.
Em relação à coleta de dados, os mesmos foram coletados através
de livros, artigos científicos, sites, dentre outras fonte de informação.
Foram analisados de forma qualitativa e descritiva através da qual foi
possível detalhar os conteúdos pré-selecionados que embasaram a pesquisa
com apoio da literatura, sendo analisados conceituados autores desta área
específica.

Autismo e as interpretações sociais
Pesquisar sobre o autismo tem se tornado ao longo dos anos um
desafio para vários estudiosos, tanto da saúde quanto da educação, poucas
patologias despertaram tanto interesse e controvérsia. O TEA ainda é um
tema relativamente novo com um vasto campo a ser explorado. Por ser
um campo pouco explorado de estudo, as incertezas permeiam diversas
questões e dúvidas que incentivam os profissionais de diferentes áreas
a realizarem um trabalho em equipe, que não seja apenas o conjunto de
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suas experiências isoladas. No entanto na prática diária especialmente nos
diferentes ambientes e espaços educativos, ainda há muito que se fazer
para realizar um bom atendimento as crianças com TEA, pois existem
muitas dúvidas e questões mal resolvidas.
Desta forma, destaca-se com certa ênfase na década de 1930,
Leo Kanner, autor das primeiras publicações que descreveu com suas
experiências sobre o Transtorno, já denunciava o domínio de grupos que
intercedem para si à propriedade sobre qualquer conhecimento relacionado
ao Transtorno e a exibição precipitado de tratamento espantoso. (Kanner,
1968).
O autismo é uma patologia que precisa ser amplamente trabalhado
pelo setor de saúde para que o diagnóstico possa ser mais preciso,
conhecimento acerca da etiologia e do tratamento do autismo era é ainda é
limitado, o que se tem na grande maioria das vezes são apenas especulações
sobre o assunto. Segundo Orrú (2012) a cautela ao fazer o diagnóstico é
um fator necessário, visto que somente assim nos preservaríamos de uma
conduta pseudocientífica.
Nos últimos anos, as especulações sobre a questão do autismo
cresceram tanto que foram com certo espanto que se constatou as
proximidades da declive do milênio, cerca de alguns dos professores
que colaboraram do curso de extensão universitária por uma instituição
particular no Brasil, acreditavam que uma pessoa com TEA fosse inapto de
falar, sorrir, revelar carinho pelos outros, uma imagem cômica do autismo
que os meios de comunicações encarregam-se de generalizar.
Os tipos mais comuns de indagações, exposto em publicação
sobre fatos ocorridos acerca do tema foi de Bosa:
Entre os tipos mais comuns de indagações e confusões
acerca do autismo estão as seguintes questões: é uma doença
psiquiátrica? É psicose? É de causa orgânica? Só ocorre
em famílias de alto poder aquisitivo e cultural? Resulta
de rejeição e falta de afeto parental? Tem cura? Qual o
tipo de intervenção mais adequada? Uma escola especial?
Uma clínica? Uma revisão rápida da literatura permite-nos
encontrar a palavra “autismo” escrita de diferentes formas
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– com “a”maiúsculo e minúsculo, com e sem artigo na
frente da palavra (o Autismo? Ou o autismo?), como
síndrome comportamental, síndrome neuropsiquiátriconeuropsicológica, como transtorno invasivo do
desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento,
transtorno abrangente do desenvolvimento, transtorno
pervasivo do desenvolvimento (essa palavra nem consta no
Aurélio), psicose infantil, precoce, simbiótica, etc. Ouvese falar em pré-autismo, pseudoautismo e pós-autismo. “E
está instaurada a confusão.” (BOSA, 1998).
Bosa, afirma de forma quando se fala em autismo, quase sempre
se instaura certa confusão que toma proporções paradoxais, pois se discute
na grande maioria das vezes problemas de dialeto e comunicabilidade dos
autistas. Assim, entende-se que de acordo com Bosa, as concepções do
TEA, atravessam gerações pelo pensamento de cada um que busque o
entendimento e desenvolvimento da psicose, psicopatia ou doença mental
que estão inseridas em um nível ainda mais básico, passa pela altercação
ou desentendimento desta relação física e mental.

Diferenças e símile entre os relatos de kanner e de asperger
Asperger (1944) e Kanner caracterizaram de forma mais definitiva
a síndrome que hoje é denominada de Transtorno do Espectro Autista. No
entanto, Asperger fez uma explanação mais ampla, destacando diversos
pontos importantes como: o comprometimento orgânico e deu ênfase a
questão do olhar fixo durante situações sociais cotidianas, também destaca,
a questão do olhar periférico e chama atenção dos estudiosos no assunto
quanto dos gestos que são quase sempre carentes de significado e por tanto
são considerados características desses estereótipos que estão diretamente
relacionados à fala e são divididos como sendo problemas gramaticais e
vocabulário confuso.
Para Surian (2010), destaca que Kanner caracteriza de forma
sucinta a maneira ingênua e inapropriada como o indivíduo com TEA se
aproxima das pessoas. Já Asperger, que fez sua publicação em Alemão,
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destacou com certa riqueza de detalhes as características individuais que
também estão relacionadas à fala e ao vocabulário. No entanto, o autor
acreditava que características descritas por ele, eram diferentes de Kanner.
Neste contexto, tanto Asperger quanto como Kanner,
caracterizaram o termo autismo, sendo que Kanner faz uma análise sobre a
psicopatia autista e Asperger como substantivo do autismo infantil precoce,
qual deu destaque principal ao comprometimento de forma específica na
criança. Contudo, para termos um melhor entendimento, Bleuler (1995)
destacou que o termo autista deriva do grego e no passado esse termo
foi amplamente usado para descrever a esquizofrenia, onde se destaca os
sintomas relativos à questão da afetividade e predileção por fantasia em
oposição à realidade.
Asperger e Kanner destacam que o TEA, não pode ser caracterizado
pela simples expressão do comportamento social, a característica que
define essa síndrome vai mais além do que a expressão do comportamento
físico pautado na timidez ou mesmo rejeição ao contato humano. Essas
características centram-se na dificuldade em manter contato afetivo com
outras pessoas de forma espontânea e desse modo não há reciprocidade, tal
fato caracteriza de forma mais exata o autismo.
De qualquer forma Kanner chama atenção para as diferenças
individuais:
Entre casos observados por ele foram destacadas 11
crianças entre elas 8 meninos e 3 meninas que apresentam
diferenças individuais em graus de seus distúrbios em
manifestações familiares e sua evolução ao longo dos anos
(KANNER, 1944, p. 241).
Esses casos evidenciaram que havia grupos de crianças que
apresentavam certas similaridades apresentadas por Kanner, entretanto,
não correspondiam às descrições por ele descritas. Debates foram criados
e desde então o autismo tem estado em pauta como uma síndrome que
precisa ser amplamente investigado.
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Transtornos do espectro autista: psicose, transtorno invasivo
do desenvolvimento, transtorno global do desenvolvimento
Foram muitas as observações feitas sobre o autismo e a psicose,
onde se observou variações diferentes que se modificavam de acordo com
as escolas psiquiátricas. Assim, Mahler (1975) destaca a Psicose como
sendo um distúrbio que envolve a desorganização da personalidade.
Entretanto foi Houzel (1991) que fez uma definição sucinta
da esquizofrenia como sendo uma demência precoce. Já Klein (1989),
se referiu a esquizofrenia como sendo alterações especificas que está
relacionada ao sentimento quando associado há alterações sentimentais
com o mundo exterior, onde são destacados os ataques intermitentes
relativos a esquizofrenia.
De acordo com o estudioso Bleuter (1955), esses ataques
intermitentes específicos da esquizofrenia podem estacionar ou regredir
em períodos diferentes da vida do paciente. Desta forma considera-se
que, tanto o autismo quanto a esquizofrenia, envolveu comportamentos
diferenciados que variam de acordo com os estereótipos. Portanto, esse
talvez seja o fator que no passado fez com que Kanner tivesse associado
à síndrome que leva o seu nome, a esquizofrenia. Kanner reconhece as
semelhanças entre sua síndrome e a esquizofrenia infantil.
Mahler (1975) destaca que, existe a importância de analisar ou
mesmo promover uma investigação clínica sobre as características na
qual estão inseridos os tipos de psicose infantil que são: o autismo infantil
e a psicose simbiótica .
Portanto, Klein (1989) destaca que entre self e não self, existe um
certo olhar, no qual a psicose é percebida como uma regressão a chamada
“ esquizoparanóide” que ocorre em uma fase do desenvolvimento normal,
nesse caso pode-se associar a psicose a uma possível falha em estabelecer
relações objetivas, que são características do desenvolvimento emocional,
social e cognitivo.
Neste caso, a principal consequência, é a não sustentação do ego,
enquanto na esquizofrenia há a quebra de estrutura egoísta, estabilidade de
forma frágil. Assim, Kanner enfatiza que:
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A questão do diagnóstico diferencial entre deficiência
mental e transtornos da linguagem do tipo afásico e
ressaltou as falhas quanto à produção de evidências
neurológicas metabólicas ou cromossômicas no autismo
(KANNER, 1968 p. 56).
Desta forma, deve-se chamar a atenção de que esse reconhecimento
sobre a ausência de informações biológicos no TEA não o levou a atribuir
a base da síndrome à psicopatologia parental, conforme ele mesmo citou
mais tarde, culpando a ocorrência de má interpretação de suas ideias.
Em relação ao conceito do autismo, houve na história uma grande
controvérsia com relação e distinção entre TEA, psicose e esquizofrenia. Foi
somente a partir da década de 80, onde ocorreu uma verdadeira revolução
paradigmática no conceito, sendo o TEA retirado da categoria de psicose
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -DSM1IJ- e no DSM III-R, bem como na Classificação Estatística Internacional
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID-l0, passando a
fazer parte dos transtornos globais do desenvolvimento (Gilbert, 1990).
Assim, destaca-se que no TEA existe um comprometimento
precoce que afeta o desenvolvimento como um processo geral e,
consequentemente, tem associação à personalidade. Haja vista que a
síndrome do autismo pode ser diretamente classificada como psicose ou
como transtorno do desenvolvimento.
Por isto, quando mencionamos transtornos ou síndromes autísticas,
queremos designar como sendo uma “tríade de comprometimentos”
independentemente da associação com aspectos orgânicos. Segundo
Gilbert (1990) as pesquisas contemporânea tem apoiado o avanço para o
melhor conhecimento sobre a síndrome do autismo na população geral no
que diz respeito a sua prevalência, e ao mesmo tempo incentiva que haja
cada vez mais estudos sobre o TEA principalmente em crianças.
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Discusão dos resultados

Autismo e instrução escolar ao tea no município de manaus - AM
Atualmente, desenvolve-se um debate muito acalorado sobre
qual será a melhor forma de inserção dos estudantes com TEA entre aqueles
que sustentam as escolas de atendimento educacional especializado e os
que defendem as escolas comuns frequentadas por crianças sem distúrbios
evolutivos. Em vários países este debate foi vencido pelos defensores
da inserção em escolas comuns, levando até mesmo ao fechamento das
escolas especiais. Em outros países como os Estados Unidos e a GrãBretanha, as escolhas foram menos definidas e se podem encontrar várias
escolas especiais. Os especialistas nesses países assumiram uma atitude
mais pragmática e, talvez, menos inspirada em princípios pedagógicos
precisos (Silva, 2012).
Além disso, a avaliação deve ser feita examinando-se mais casos
individuais do que com base em generalizações universais. Logo depois de
ter sido constituída, a National Autistic Society, a sociedade das famílias
de crianças autistas no Reino Unido decidiu fundar escolas especiais.
Todavia, no Brasil não existem provas que demonstrem o quanto seria
preferível que as crianças com TEA fossem educadas nesse tipo de escola
ou que indiquem claramente que essa não é uma alternativa válida para
uma criança autista.
Na cidade de Manaus, as escolas especiais são poucas. No entanto,
as escolas Municipais e Estaduais oferecem vagas para crianças com
TEA tendo a mesma metodologia utilizada para crianças com diferentes
necessidades especiais.
Ainda de acordo com Silva (2012), existem alguns perigos
com relação ao desenvolvimento do aprendizado dos alunos quando são
inseridas em escolas Estaduais e Municipais, são eles:
1. Alguns professores, pais e médicos não deveriam subestimar
se pretendem auxiliar a inserção e a integração escolar das crianças com
autismo.
2. Identificação: muitas crianças com autismo não são
diagnosticadas corretamente, seus problemas são minimizados e não lhes
é proporcionado nenhum tipo de ajuda especial. Não existem dados para
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se estimar objetivamente quão alto seja o porcentual desses casos, mas,
os cálculos nos levam a temer que se trate da maioria das crianças com
autismo.
3. Pessoal qualificado e adequadamente informado: mesmo
quando são certificadas, as crianças com autismo, são geralmente
acompanhadas por pessoal sem competência específica com relação às
estratégias a serem adotadas. Os professores são, muitas vezes, deixados
na ignorância do trabalho desenvolvido pelo pessoal clínico e, portanto,
não podem tirar vantagem de eventuais informações existentes sobre o
funcionamento mental e competências linguísticas da criança.
4. Truculência: a criança com autismo é a vítima ideal de atos de
truculência por causa dos comportamentos bizarros, do déficit social e, para
algumas, também do transtorno motor. Os professores devem, pois, estar
duplamente vigilantes para evitar que a inserção escolar se transforme em
ocasião de aprendizagem sob suplício cotidiano doloroso e improdutivo.
5. Falta de ambientes adequados, os programas de intervenção
psicoeducacional, nos indicam a importância de se dispor de mais
ambientes para as várias atividades e de decorar os ambientes de forma
a facilitar o uso dos indicadores visuais. Essa recomendação por vezes é
dificilmente factível nas escolas comuns devido às limitações financeiras,
físicas e de outros recursos.
A partir da pesquisa realizada, quais soluções podem pensar,
então, para esse tipo de problema?
1. Formação de pessoal: nesse sentido os próprios professores
que há anos trabalham com crianças autistas, tanto nas escolas especiais,
quanto nas escolas comuns, podem dar uma contribuição fundamental.
Desta forma seria útil instituir encontros periódicos de formação
e atualização para todos os professores, tanto os da classe, quanto os de
apoio, para ajudá-los a conhecer melhor as peculiaridades do TEA e as
metodologias didáticas mais úteis para essas crianças.
2. Vigilância: a vigilância contra a truculência não pode se basear
somente nos relatos obtidos da própria criança, porque ela por vezes é
incapaz de descrever adequadamente os problemas vivenciados.
A observação direta e os relatos dos colegas de classe são fontes
indispensáveis de informações. Existem vários tipos de intervenções de
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comprovada eficácia para reprimir os fenômenos de truculência. Esse tema
deveria ser abordado de maneira explícita nos cursos de atualização para
os professores.
3. Falta de recuos e de ambientes adequados: é um complexo
problema econômico e político que não pode ser examinado adequadamente
neste artigo. A questão da educação continua sendo um dos maiores
problemas do Brasil. Ainda luta-se para que seja dada a devida importância
à instrução, aos estudos e às pesquisas no campo social, visando ao bemestar, ao desenvolvimento de potencialidades individuais, ao progresso
cultural e econômico.
Assim, uma estratégia válida para promover a transição
da escola ao mundo do trabalho e a criação de conexões, fontes e estáveis
entre esses dois contextos de modo que, antes de terminar os estudos, o
jovem com TEA tenha tido oportunidade de se familiarizar com alguns
ambientes de trabalho. Infelizmente, é raro que isso aconteça e essa
mudança é uma das mais difíceis na vida dos autistas, porque, com o fim
dos anos dedicados à instrução escolar, de repente faltam-lhes os apoios
laboriosamente construídos na esfera educacional. As atividades de
treinamento vocacional são um aspecto essencial dos melhores programas
de intervenção para o TEA.
A inserção no mercado trabalho é uma meta à qual se deve
aspirar por diversas razões. Não só é indispensável para a independência da
pessoa, se bem feita, proporciona contínuas oportunidades de crescimento
e satisfação pessoal de forma natural. As interações sociais demandadas
pelas situações de trabalho podem dar à pessoa com TEA um forte impulso
para a superação de suas dificuldades comunicativas e sociais. Elas são
capazes de formar fortes laços de apego e o trabalho pode se tornar um fator
crucial na redução do isolamento e no surgimento de estados depressivos.
Se a pessoa com TEA tiver de se preparar para uma entrevista de
seleção de pessoal, existem várias técnicas que poderão ser adotadas para
tornar esse evento tolerável, aumentando as possibilidades de admissão.
Antes de qualquer coisa, será oportuno ajudá-lo a preparar um curriculum
vitae adequado.
O sucesso da inserção no trabalho depende, porém, de uma boa
supervisão e não deveria de modo algum ser deixado ao acaso. É provável
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que as dificuldades sociais e estereotipias gerem problemas que, ignorados,
levarão à demissão. Se tais problemas forem, ao contrário, enfrentados
cedo e com tato, muitas vezes podem ser superados com facilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido artigo problematizou concepções sobre o autismo
a partir de um retrospecto histórico em uma perspectiva social, fazendo
contextualização entre as diferenças e similaridades dentro de um padrão
que condiz com as descrições de kanner e de Asperger, nesse contexto
enfatizou como a questão do autismo era abordada no passado.
A pesquisa, também questiona de forma rápida as diferentes
abordagens educacionais para enfatizar a necessidade de uma educação que
parta de um referencial que tome o educando nas suas relações concretas,
focando a linguagem e seu desenvolvimento como constitutiva de suas
incumbências psicológicas posições elevadas e dimensão prioritária no
processo de desenvolvimento humano da pessoa com TEA.
Assim, a pesquisa lança um olhar crítico às formas com que os
sistemas suplementares são utilizados na educação das pessoas com TEA,
além de fazer observações sobre a questão educacional em Manaus, onde
as escolas devem investir em outra maneira de conceber a função das
formas alternativas de comunicação e trabalhar o processo de interação
social dos alunos. Desta forma, caracteriza a importância de inserir novas
atividades no cotidiano dos processos educativos.
Espera-se que nesse novo milênio, a Educação Especial e os
alunos com TEA possam ser percebidos sob uma nova perspectiva desta
Educação que conduz os avanços ao conhecimento e enfrentamentos
sociais, visando conceber políticas públicas, fomentadora de uma educação
de qualidade para todos.
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Resumo
A Gestão Democrática é um instrumento a serviço da comunidade
escolar. Conhecer e compreender os desafios e as ações pedagógicas
escolares possibilita a busca de uma escola contextualizada dentro de
um paradigma, onde haja interatividade e participação dos envolvidos.
Partindo das premissas de que o fazer ensino-aprendizagem se dá de
forma inovadora e diversificada, deseja-se que esta seja constituída por
uma construção sistematizada e coletiva. Por conseguinte, os objetivos
são lançados para os profissionais da educação com o intuito de que essas
tais metas se configurem em um trabalho, visando a descentralização,
desprovida de hierarquias e burocracias, estes mecanismos favorecem a
estagnação da aceleração do conhecimento. A proposta de renovação não
deixa de ser ousada e complexa, porém se faz necessário. Exercer políticas
de mudanças a favor da democracia, no qual exige aberturas no sistema
educacional para concretizar os anseios de acordo com o momento histórico,
perpassando aos pressupostos diante da luta dos educadores por uma
educação igualitária, participativa e discutida entre as partes interessadas,
abrangendo todos os âmbitos educacionais desde o didático, burocrático,
financeiro, administrativo... Enfim, de gerenciamento, dentre outros,
dentro da organização escolar. Entretanto é de fundamental significância,
o exercício da autonomia dos participantes em prol do melhoramento na
arte de educar.
Palavras-chave: Gestão Democrática, Educação, Participação, Autonomia
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Introdução
A presente pesquisa sobre Gestão Democrática tem como prioridade,
além de analisar a redemocratização da sociedade brasileira que teve
início na gestão do general Ernesto Gaisel, renovar as novas expectativas
e esperanças do retorno ao solo materno. Com o advento do movimento
“Diretas Já”, estas conquistas foram concretizadas. Investigar os princípios
democráticos que regem a escola pública em estudo.
Sob o ponto de vista da educação, depois de um longo debate
realizado pela sociedade civil organizada, finalmente é publicado no dia
20 de dezembro de 1996 a LDB nº 9.394, Lei máxima que rege a educação
no artigo 3º inciso VIII que determina uma gestão democrática do ensino
público, na forma desta Lei e legislação do sistema de ensino, combinada
com o artigo 14 que define que os sistemas de ensino devem estabelecer
“Normas” para o desenvolvimento da gestão democrática, e que estas por
sua vez, precisam estar de acordo com as peculiaridades de cada sistema.
Mediante os parâmetros do PNE (Plano de Desenvolvimento
Escolar) que vem subsidiar a LDB no §5º artigo 69 determinando o repasse
automático dos recursos vinculados ao órgão gestor, tendo como principal
meta da administração escolar tornar seu núcleo autônomo, baseando-se
no saber gerir os recursos do antigo FUNDEF (Salvo guardado pelo atual
recém aprovada pela câmara Federal FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento
da Educação Básica) e a valorização do magistério.
O desejo de uma educação pública de qualidade é instrumento de
análise e investigação, sabendo-se que dentro desse princípio, a legislação
vigente estabelece regulamentações favoráveis a tais parâmetros, mesmo
que às vezes certas propostas não se concretizem.
No entanto a gestão democrática vem a ser uma proposta
imprescindível para a melhoria do ensino e do fazer pedagógico, dentro
desse contexto surge a necessidade de desenvolver mecanismos no qual
promovam o envolvimento de partes diversificadas, porém com os mesmos
desejos de participação coletiva, buscando a tomada de decisões pertinentes
ao cotidiano escolar, embora saibamos que não é tarefa fácil desenvolver
ações democráticas, visto que os próprios atores educativos não dispõem
de tempo para participar efetivamente das atividades da escola e também,
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às vezes, algumas normas burocráticas interiorizam uma gestão pautada no
conservadorismo e tradicionalismo.
A escola vista como organização social, no qual a gestão é um
dos elementos responsáveis pela execução de uma política que promova
as necessidades e os anseios dos que fazem a comunidade escolar. Nesse
contexto é importante rever como é o fazer da ação coletiva, sabendo-se
que não é fácil implementar ações de suportes plenamente democráticas,
pois a prática mediadora do trabalho pedagógico muitas vezes é dificultada
por ações conservadoras.
Discutir a gestão escolar democrática implica apreender
conceitualmente os significados da autonomia decretada e da autonomia
construída. Implica, ainda, perceber como se produz, na concretude da
ação pedagógica, a autonomia conquistada pelo coletivo da escola, além
da autonomia que é entendida como a utilização, com transparência, dos
recursos públicos transferidos às escolas.
Procurando minimizar a deficiência dos sistemas educacionais e das
instituições progressista do senso crítico favorável tange aos novos tempos,
conscientizando a importância da gestão democrática para a comunidade,
conhecendo a estrutura e a organização da escola, contribuindo para o
desenvolvimento democrático através do conhecimento estimulando a
“compreensão” que é uma das finalidades da educação do futuro, para isso
reconhecer os organismos colegiados como instrumento de participação
coletiva, vendo neles um dos mecanismos para sustentar alguns princípios
democráticos.
Diante do exposto, a escolha deste tema se torna relevante, uma
vez que para compreender o que é gestão democrática se faz necessário
buscar conhecimentos à respeito do assunto, para tornar a conscientização
mais dinâmica e despertar nas pessoas a política de participação no interior
da escola e também em suas dependências.

Participação e Gestão Democrática
Um dos desafios na educação é perceber na escola um ambiente
onde as ações educacionais sejam norteadas por uma filosofia em que
se caracterize por uma Gestão Democrática, objetivando e analisando a
participação da comunidade escolar dentro das diretrizes legais.
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Numa perspectiva democrática a Gestão Escolar, carrega suas
exigências e para efetivá-las os educadores se incubem em envolver e
comprometer aos atuantes na escola. Portanto, se faz necessário o exercício
de planejar e organizar metas para alcançar objetivos, para isso deve-se
adotar a descentralização de poder e avaliação dos resultados alcançados,
sempre que for necessário.
Nesse sistema de gerenciamento a comunidade escolar visa ser
muito participativa.
Segundo Dutra (2001):
A comunidade escolar é incentivada a expressar livremente
suas opiniões, sem medo ou receio de retaliações. Isto
é observável claramente nos encontros, principalmente
de pais e mestres. Todos questionam e dão sugestões,
encontrando em conjunto soluções para os mais variados
tipos de problemas. A escola procura sempre parcerias
com a comunidade – SESC, IEL, SEBRAE e Secretarias
do Governo Estadual – para suprir as limitações e
necessidades de concretizar seu projeto pedagógico.
A direção e corpo docente tomam decisões conjuntas
relativas aos seus objetivos, metas, estratégias e planos a
curto, médio e longo prazo. (DUTRA, 2001, pag.42)
A autora continua mencionando sobre os resultados do processo.
Respeito mútuo; uma produção direcionada mais para
a qualidade do que para a quantidade; inovação e
criatividade, flexibilidade; utilização e transformação
adequada dos recursos recebidos, administrando-os bem.
Nas reuniões pedagógicas e administrativas da associação
de pais e mestres e do conselho escolar, são registradas
a participação e a satisfação dos professores e da
comunidade nas diferentes atividades desenvolvidas, além
do aumento do índice de acesso, permanência, aprovação e
aproveitamento escolar nos alunos. (DUTRA, 2001 e 47.)
206

Na verdade a escola é para ser um espaço onde as pessoas tenham
oportunidade de viverem acontecimentos de qualidade e esses momentos
surjam com envolvimento de todos.
O momento nacional atual se difunde por políticas e movimentos
sociais que objetivam à democratização da sociedade como um todo e
das instituições que a compõem, incluída aí, a escola. A democratização
plena da sociedade exige um controle cada vez maior dos usuários sobre
os serviços públicos que lhes são prestados.
Democracia é visualizada como forma de participação
nas escolhas políticas e a participação é vista como um
mecanismo propício para a democratização das decisões.
(MOTTA, 1986, p. 294)
A presença da comunidade, ou seja, a maneira pelo qual o povo
exercita a participação do poder na direção da sociedade e o quanto dos bens
e serviços produzidos coletivamente, indica o grau de democratização de
uma determinada sociedade. Uma gerencia de cunho democrático procura
informar a população sobre os canais institucionais de que tal sociedade
dispõe para participar.
Conforme Cardoso (2011), a participação pode ser vista por
três ângulos distintos: o primeiro aponta como meio de favorecer o
desenvolvimento individual, grupal e social; o segundo como meio de a
população se contrapor a um modo de governar alheio aos anseios coletivos
e, por último, a população participa movida pelo anseio de conseguir
resultados a partir da colaboração de todos os afetados no enfrentamento
de problemas comuns. As formas pelas quais se organiza a participação
nem sempre corresponde às necessidades dos participantes e ao ambiente
em que vivem e, sendo assim, devem passar por uma reavaliação periódica.
Cardoso afirma que:
As instituições funcionam como mediadoras do poder
governamental. É necessário que sejam democratizadas,
propiciando a abertura de canais de comunidade com o
poder público e permitindo que os usuários participem
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de sua administração passando de espectadores a sujeitos
com direito a se manifestar com relação à qualidade dos
serviços prestados. (CARDOSO, 2001, p. 05)
Esse ato democrático acontece em reuniões nos vários segmentos
escolares e em diferentes momentos, como os encontros informais na
sala dos/as diretores/as e no ambiente dos/as professores/as; nas reuniões
para discutir à respeito das orientações administrativas que chegam, ou
ainda quando se configuram especificamente com seus pares à respeito de
projetos e trabalhos a serem desenvolvidos, que expressem os interesses de
alunos/as das classes populares e demais comunidade escolar.
A gestão democrática da educação e de uma escola,
particularmente, passa pelo redimensionamento da parte administrativa
através da adoção de uma gestão colegiada na qual toda a comunidade
se integra num projeto coletivo de trabalho, integrando profissionais de
educação, alunos, pais e associações de bairro, clube de mães entre outras
instituições que podem contribuir para uma estratégia de desenvolvimento
de uma prática pedagógica progressiva, ou seja, voltada para os anseios da
maioria da população. A gestão colegiada busca a configuração do trabalho
educacional pelo conjunto da comunidade.
O labor pela democratização do ambiente escolar deve ser
articulada e com uma luta concomitante pela conquista da autonomia da
escola com relação aos órgãos principais do sistema de ensino.
Uma política educacional acertada deverá ir criando
condições para uma discussão das relações internas de
trabalho na escola e das relações desta com as demais
instâncias do sistema de ensino, de um lado, e com
a população de outro. O ponto de chagada desejável
será a maior autonomia da unidade escolar e uma
efetiva participação dos grupos locais na gestão escolar.
(MELLO,1987, p. 32)
A participação, a corresponsabilidade e as decisões de uma
administração escolar partilhada por todos os que compõem a comunidade
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possibilitam o comprometimento e o envolvimento das pessoas com o
propósito de encaminhamento de um projeto político-pedagógico adequado
à realidade na qual se insere a escola. A função social da escola pública,
enquanto popular, se exerce através da sua integração com a comunidade
e do desenvolvimento de um trabalho articulado com as necessidades e
interesses dos seus usuários, trabalho esse que vai cobrar do professor
uma postura educacional comprometida com a democratização do espaço
escolar e com um projeto pedagógico progressista.
Uma nova escola para o povo só poderá ser construída com o
próprio povo dentro desta escola que existe. (MELLO, 1987, p. 12).
A escola passa a ser um centro de debates, de discussão e
de ampliação dos valores da própria civilização e do grupo
social a que ela atende, permitindo, assim, uma integração
cultural, não pela dissolução dos valores tradicionais mas
pela sua incorporação dos novos valores que, agora, são
conquistados e transmitidos pela prática educacional.
(RODRIGUES, 1989, p. 40).
A integração da comunidade no processo educacional é um grande
passo para a transformação de um ambiente educacional apático e alienado
que está aí. O ensino escolar deve acontecer na esfera em que a escola
se situa, por conseguinte propor situações que fomentem a democracia,
apoiando todos indistintamente e não somente aos que nela se encontram.
O currículo escolar deve ser repensado, verificando sua
articulação com o saber universal, sua cultura e a realidade local e atual.
A contextualização da escola é que direciona as ações nela desenvolvidas,
no sentido de uma perspectiva social e a participação da comunidade na
administração da atividade educativa no qual permite que a coletividade
assuma a escola como um bem público e lute pelo aprimoramento do
serviço que lhe é favorecido.
PRAIS (1987) ressalta o sentido pedagógico e o sentido político
que transitam em uma administração colegiada. O primeiro diz respeito à
configuração pedagógica de uma forma de administração escolar enquanto
se constitui em exercício participativo. A reflexão, a análise e a discussão
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dos questionamentos da escola e o debate em torno dos objetivos prioritários
a serem avaliados, se revestem de cunho pedagógico ao proporcionarem
ao participante uma vivência democrática e a conscientização dos seus
direitos e deveres enquanto cidadão.
Para compreendermos a gestão democrática na escola, é
necessário que conceituemos os órgãos colegiados que a legitimam.
Entende-se por colegiado uma “instituição cujos membros têm poderes
idênticos” (CEGALLA, 2005, p. 208). O Conselho Escolar é o órgão
máximo de direção e seus membros devem ter interesses comuns para
lutarem juntos com as demais instâncias escolares para promover uma
escola de qualidade. CISESKI e ROMÃO (2004, p. 66) conceituam o
Conselho de Escola como:
Um colegiado formado por pais, alunos, professores,
diretor, pessoal administrativo e operacional para gerir
coletivamente a escola – pode ser um espaço de construção
do projeto de escola voltado aos interesses da comunidade
que dela se serve. Através dele, a população poderá
controlar a qualidade de um serviço prestado pelo Estado,
definindo e acompanhando a educação que lhe é oferecida.
No que diz respeito a representatividade desse colegiado na gestão
escolar, embora essa visão de democracia venha ganhando considerável
espaço na atualidade e no cotidiano das relações sociais, existe ainda muita
resistência quanto ao exercício da democracia participativa.
Nosso modelo de democracia foi criado pelos atenienses, e a tal
legado esteve unida à consolidação de três direitos fundamentais: igualdade,
liberdade e participação no poder. Esses princípios que estão inscritos
na forma jurídica e que representam o caráter legal da democracia. Dessa
forma é possível perceber, que mesmo a mera declaração dos direitos à
igualdade e à liberdade não sejam condições o suficiente para que estes
existam, a regulamentação formal favorece o surgimento de um campo
para que esses princípios possam surgir, através das demandas que partem
dos seres sociais.
Genuíno Bordignon e Regina Gracindo (2002), ao discutirem
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a mesma temática, concluem que a gestão democrática para se constituir
enquanto tal deve se sustentar num paradigma emergente que tem
como características básicas uma concepção dialética da realidade, o
entendimento de que existe uma relação intersubjetiva entre sujeito e
objeto do conhecimento e que entende o homem como sujeito histórico
que sofre os condicionantes da realidade atual, mas que traz consigo a
capacidade histórica de nela intervir.
Esse paradigma vai se contrapor ao racional-positivista ou
empírico analítico que está na base das orientações para a
condução da gestão da educação e da escola em seu formato
técnico-científico. Suas características básicas consistem
em considerar a realidade como um todo estruturado e
advogar a neutralidade da relação ente sujeito e objeto do
conhecimento (CARDOSO, 2011, p. 23).
Nesse sentido, a relação sujeito - objeto é vista de forma
fragmentada, o que reflete uma definição de educação baseada numa
relação hierarquizada, e dual, de poder e autoridade entre aquele que ensina
(professor) e aquele que aprende (o aluno).
Dentro dessa norma da gestão escolar, tal concepção frutifica
em uma organização da gestão compartimentada em que os papéis e os
níveis de poder estão claramente definidos. Tal paradigma estabelece bases
da concepção técnico-científica de gestão escolar que por muito tempo
dominou, e ainda domina os processos de gestão da escola e da educação.

Gestão Democrática e os Organismos Colegiados
A política de gestão democrática do ensino postula em ação
a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(Lei 9.394/96) no qual surge em contradição ao modelo burocrático,
centralizado e hierarquizado, contudo, também no apoio ao apelo a um
padrão administrativo com base em direitos efetivados, tendo em vista
a descentralização, a autonomia, a transparência e a participação da
comunidade na tomada de decisões no processo educativo.
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Entretanto, “a administração colegiada possibilita efetivar uma
pedagogia que abra espaço para as forças emergentes da sociedade. Tudo
é feito com o intuito de comprometer a escola com a construção de uma
nova ordem social” (PRAIS, 1990, p. 43-59), contribuindo assim para
resgatar o direito a “participação de todos os cidadãos, quanto aos rumos
da sociedade da qual faz parte”.
A participação da sociedade materializa-se no desempenho de
categorias e grupos sociais envolvidos direto ou indiretamente no processo
educacional.
A esse respeito Libâneo; Oliveira; Toschi (2007, p. 329) afirmam:
A participação é o principal meio de assegurar a gestão
democrática, possibilitando o envolvimento de todos os
integrantes da escola no processo de tomada de decisões e
no funcionamento da organização escolar. A participação
proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das
metas da escola, de sua estrutura organizacional e de sua
dinâmica, de suas relações com a comunidade, e propicia
um clima de trabalho favorável à maior aproximação
entre professores, alunos e pais (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
TOSCHI, 2007, p. 329).
Dentre os mecanismos mais conhecidos de participação colegiada
destacam- se os conselhos de escola: o Conselho de Classe, a Associação
de Pais, Mestres e Funcionários - APMF, o Grêmio Estudantil e o Conselho
Escolar, sendo este último reconhecido como uma das principais instâncias
colegiadas.

Procedimentos metodológico
A pesquisa teve o procedimento de cunho qualitativo e
quantitativo, utilizando um questionário como fonte para entrevista,
abrangendo alunos, educadores, pais e outros funcionários.
A escola escolhida para constituir os sujeitos da pesquisa, no
primeiro contato foi solicitada a autorização para coleta de dados na Escola
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de Ensino Médio Elza Goersch, escola pública estadual. Aos entrevistados
foram entregue um Termo de Responsabilidade e Compromisso, após a
coleta de dados, foi realizada a leitura das entrevistas e em seguida foi
feita a transcrição e interpretação das respostas, por conseguinte, os
imprescindíveis comentários sobre as respostas, no qual foram apresentados
boa parte através de gráficos.
Sobre as perguntas discutidas, foram elencadas: o modelo de
gestão desenvolvida na escola, quais os instrumentos utilizados para
estimular a participação da comunidade escolar, discorreu também sobre
como se dá a divulgação do funcionamento da escola, sobre como são
definidas seus objetivos, como é a atuação dos Organismos Colegiados
(Grêmio Estudantil e Conselho Escolar). Foi averiguado se há democracia
na proposta pedagógica, como acontece a participação dos pais na escola e
qual a contribuição dos mesmos para que haja a elaboração das propostas
pedagógicas, contundo foi interrogado se existe um Regimento Escolar
e por último citação sobre os desafios a serem enfrentados objetivando a
resolução desses empecilhos para que se possa exercer uma proposta de
Gestão Democrática efetiva.
Sobre os desafios a serem enfrentados, foram citados: mais
participação, opiniões asseguradas, reuniões periódicas, mais presença
familiar, mais diálogo e entrosamento entre todos os seguimentos da
comunidade escolar. No entanto a pesquisa que foi feita com um questionário
com a maioria de perguntas fechadas, porém, algumas abertas, consideram
a escola pesquisada, contendo muitos quesitos democráticos.

Considerações finais
Durante a pesquisa, teve-se o cuidado de se fazer o registro
das discussões do tema aqui desenvolvido, ou seja, foi-se debatido sobre
Gestão Democrática, o atual cenário de como é desenvolvido na escola em
estudo, os princípios, avanços e desafios a serem enfrentados.
Para se formar instrumentais teóricos, objetivando um estudo
fundamentado no assunto pertinente, teve-se o cuidado de estudar outros
assuntos educacionais diversificados, porém sem perder o foco específico
que Gestão Democrática. Porém, percebe-se que apesar dessa temática ser
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muito debatida, existe muitos tópicos a serem explorados, pois democracia
efetiva no âmbito escolar, ainda é uma utopia. As escolas precisam se
estruturar melhor para implantar no seu contexto, propostas educacionais
democráticas, visando atender de melhor maneira possível com base em
na LDB – Lei de Diretrizes e Base. Na verdade o que se espera é garantir
a todos o acesso, a permanência, e o sucesso escolar, ou seja, oferecer e
garantir uma educação de qualidade.
Nesta pesquisa pode-se observar que os envolvidos na
comunidade escolar, desejam colaborar para que o mesmo se torne mais
flexível e participativo. Foi constatado na pesquisa que a maioria dos
entrevistados consideram a escola um ambiente propício a desenvolver a
democracia e a participação.
Quanto os desafios a serem enfrentados, os recursos humanos
envolvidos tem uma participação satisfatória nas ações da escola. Os
princípios que norteiam a Gestão Democrática, estão presentes na escola
pesquisada, embora ainda precisem ser aprimoradas, porém são embasadas
em teorias que buscam uma sociedade mais justa e humana, traduzidos em
um atendimento d qualidade reconhecendo que todas as opiniões e ações
que busquem melhorar o sistema educacional deve ser ouvida e respeitada.
No entanto esse processo exige tolerância, conhecimento e também
necessita de avaliação permanente.
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO MÉDIO FLORA DE QUEIROZ TELES NO MUNICÍPIO
DE COREAÚ-CEARÁ28.
Maria de Fátima Fontenele Albuquerque29

Resumo
O trabalho trata-se de um estudo sobre o processo de avaliação
na Escola Estadual de Ensino Médio Flora de Queiroz Teles no município
de Coreaú-Ceará. Tendo como objetivo avaliar a prática de avaliação
desenvolvida pela escola dos discentes de 1º ao 2º ano do ensino médio
na Rede Estadual com as Avaliações de Aprendizagem - APA escola.
O método utilizado para este estudo foi o descritivo, com abordagem
qualitativo/quantitativo, com uma pesquisa bibliográfica e de campo,
analisando em primeiro momento o que determina a prática pedagógica dos
professores através de uma observação, buscando a percepção que estes
têm da avaliação do rendimento escolar como processo de aprendizagem.
Para o resultado da pesquisa foi coletados dados do ano 2010 dos alunos
da escola supracitada. A pesquisa revela os avanços alcançados quanto à
permanência de crianças e jovens, confirmados quando com ex-alunos do
ensino fundamental, e que também permaneceram como estudantes do
ensino médio. O resultado para análise está em gráficos onde se apresentam
os níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, que mostram
uma visão do desempenho dos alunos por disciplina e série.
Palavras-Chave: Avaliação. Proficiência. Rendimento Escolar.

Introdução
Atualmente, muito se tem discutido sobre o processo de avaliação
nas instituições escolares. Sabe-se que a avaliação é uma tarefa didática
28. Artigo em formato de recorte da dissertação apresentada na Universidade San Lorenzo em 2013.
29. Mestre em Ciência da Educação e Doutora em Ciência da Educação pela Universidade San Lorenzo. Professora da Rede Estado de
Ensino do Ceará. Email: fontenele.albuquerque@hotmail.com
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necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo
a passo o processo de ensino e aprendizagem do educando. Portanto, o
presente artigo tem como tema de pesquisa o Processo de Avaliação na
Escola Estadual de Ensino Médio Flora de Queiroz Teles no Município de
Coreaú-Ceará, buscando compreender as práticas de avaliação na referida
escola.
Tem como objetivo conhecer o desempenho dos alunos de 1ª e
2º ano do ensino médio em aspectos cognitivos dos conteúdos escolares de
Língua Portuguesa e Matemática.
Portanto, o estudo justifica-se pela extrema importância de
entender que a avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do
trabalho escolar tanto do professor como dos alunos. Assim, os resultados
do desempenho escolar dos educandos são obtidos através de um gráfico
com observação da Avaliação da Aprendizagem (APA) da escola nesse
processo de avaliação na escola.
Analisa-se através do referencial teórico e da pesquisa de campo
do tipo descritivo, quanto à abordagem do problema, quanto à natureza dos
objetivos e aos métodos de investigação para os procedimentos da coleta
de dados e análise da pesquisa, uma vez que, a prática de avaliação em
nossas escolas tem sido muito criticada e, sobretudo, por reduzir-se à sua
função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa
dos alunos relativa às notas que obter nas provas.
Compreende-se que avaliar é julgar ou fazer uma apreciação
de alguém ou de alguma coisa, tendo como base uma escala de valores.
A busca por estudar um determinado tipo de avaliação leva-nos a
pesquisar na literatura modelos de avaliação dos seguintes autores: Haydt
(1988/2000); Luckesi (1996/ 1997/2000/2002) que propiciassem o alcance
deste propósito da pesquisa. Assim, a avaliação consiste na coleta de dados
quantitativos e qualitativos e na interpretação desses resultados com base
em critérios previamente definidos pela escola.

Avaliação da aprendizagem
Podemos definir a avaliação escolar como um componente do
processo de ensino que visa, através de verificação e qualificação dos
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resultados, determinarem a correspondência dos objetivos propostos,
orientando a tomada de decisões em relação às atividades didáticas.
Cumprindo sua função didática, a avaliação contribui para a assimilação e
fixação, pois a correção dos erros cometidos possibilita o aprimoramento,
a ampliação e o aprofundamento de conhecimentos e habilidades dos
desenvolvimentos das capacidades cognoscitivos. Segundo Luckesi (1997,
p.76) o termo “avaliar” quer dizer:
dar valor a alguma coisa, e assim, conforme num trecho
do seu livro Avaliação da Aprendizagem Escolar o
conceito avaliação é formulado a partir das determinações
da conduta de atribuir um valor ou qualidade a alguma
coisa, ato, ou curso de ação que, por si, implica um
posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto,
ato ou curso de ação avaliado.
Dessa forma, a avaliação pode ser útil para orientar tanto o aluno
como o professor, fornecendo informações ao educando para melhorar sua
atuação e dá elementos ao docente para aperfeiçoar seus procedimentos
didáticos. A escola cumpre uma função determinada socialmente, a
de introduzir as crianças e jovens no mundo da cultura e do trabalho,
objetivando experiências nas perspectivas traçadas pela sociedade e um
controle por parte do professor. Por outro lado, a relação pedagógica
requer interdependência entre as influências externas e internas dos alunos,
cabendo ao professor organizar o ensino. Para Luckesi (2002, p. 34),
Atualmente na escola, a avaliação tem sido usada para
aprovar ou reprovar, caracterizando-se como bicho de sete
cabeças que intimida o aluno. A avaliação, diferentemente
da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção
da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer
com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto;
a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha
dinâmica da ação.
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A escola, os professores, os alunos, os pais necessitam da
comprovação quantitativa e qualitativa dos resultados de ensino e da
aprendizagem para analisar e avaliar o trabalho desenvolvido. Por mais
que o professor se empenhe na motivação interna dos alunos, nem sempre
conseguirá deles o desejo espontâneo para o estudo. É preciso avançar
na prática da avaliação, na produção e na divulgação de seus resultados.
Mais do que aperfeiçoar os mecanismos de avaliação e disseminação dos
resultados, é urgente a necessidade de se investir na formação continuada
dos Diretores e Professores, inclusive como estratégia de sustentabilidade
do sistema e das políticas de avaliação educacional. Segundo Luckesi
(2002, p.9):
Usa-se a denominação de avaliação, mas a prática de
aplicação dos instrumentos de avaliação tem se resumido à
aplicação de provas e exames, uma vez que estas são mais
fáceis e costumeiras de serem executadas. A avaliação
representa um dos pontos vitais para o alcance de uma
prática pedagógica competente. Muito pouco se conhece
sobre processo de avaliação que acontece nas escolas,
devido à má utilização que se faz dela.
A avaliação escolar é fundamental na escola, sendo parte integrante
do processo de ensino e aprendizagem, não como uma etapa isolada, mas,
com objetivos e conteúdos e métodos que expresse no plano de ensino
o desenvolvimento no decorrer das aulas. O levantamento das condições
prévia dos alunos para iniciar novos conteúdos, ajuda a tornar a avaliação
mais clara com os objetivos que se quer atingir. Luckesi (2002, p. 11)
afirma que:
A avaliação é um recurso pedagógico útil e necessário
para auxiliar cada educador e cada educando na busca e
na construção de si mesmos e dos seus melhores modos de
ser na vida. Ela não pode ser vista como sendo a tirana da
pratica educativa, que ameaça e submete a todos, mas sim
amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva.
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A avaliação é um ato pedagógico, pois nele, o professor mostra
as suas qualidades de educador na medida em que trabalha sempre com
o propósito definido em relação ao desenvolvimento das capacidades
intelectuais e dos alunos face às exigências da vida social do educando.
A avaliação escolar, portanto envolve a objetividade e a subjetividade
em relação ao professor e aos alunos. O professor precisa ter convicções
éticas, pedagógicas ao fazer a apreciação qualitativa dos resultados escolar.
Segundo Luckesi (2002),
Usa-se a denominação de avaliação, mas a prática de
aplicação dos instrumentos de avaliação tem se resumido à
aplicação de provas e exames, uma vez que estas são mais
fáceis e costumeiras de serem executadas. A avaliação
representa um dos pontos vitais para o alcance de uma
prática pedagógica competente. Muito pouco se conhece
sobre processo de avaliação que acontece nas escolas,
devido à má utilização que se faz dela.
Pode-se constatar que o processo de avaliação inclui instrumentos
e procedimentos diversificados. O professor que compreende o conceito
e as suas funções da avaliação concluirá que se processo de ensino for
bem conduzido, as provas parciais ou finais serão apenas o reflexo de seu
trabalho. Talvez, por isso surjam tantas concepções de avaliação, sempre
vagamente implicadas nas formulações verbais de professores, alunos e
pais, que identificam com tudo que ocorre nas práticas como as: prova,
nota, conceito, boletim, aprovação, reprovação, recuperação. Haydt (2000,
p. 26) defende que:
A avaliação deve ser compreendida como um processo
dinâmico de permanente interação entre educador e
educando no apontamento e no desenvolvimento de
conteúdos de ensino e aprendizagem, na seleção e
aplicação de suas metodologias, bem como no diagnóstico
da realidade social, visando à mudança comportamental
educando e do seu compromisso com a sociedade.
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Compreender os diversos conceitos de avaliação da aprendizagem,
certamente, encontra-se tantos quantos são seus formuladores, pois, a
avaliação subjaz uma determinada concepção de educação. Nas palavras
de Haydt (1998, p. 10) “avaliar é julgar ou fazer apreciação de alguém
ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores, interpretarem
dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento de
valor, tendo por base padrões ou critérios”. Esta definição reflete a postura
classificatória dos autores, pois considera a avaliação como julgamento
de valor, com base em padrões consagrados e tomados como referência.
Conforme Haydt (2000, p. 20),
Não é apenas no início do período letivo que se realiza
a avaliação diagnóstica. No início de cada unidade de
ensino, é recomendável que o professor verifique quais
as informações que seus alunos já têm sobre o assunto, e
que habilidades apresentam para dominar o conteúdo. Isso
facilita o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir
a eficácia do processo ensino – aprendizagem (HAYDT,
2000, p. 20).
Diante do exposto, na maioria das escolas e dos professores, a
avaliação versa apenas sobre os conhecimentos adquiridos pelos alunos
no bimestre, ou seja, sobre as informações que lhe são repassadas. Isto
limita-se portanto, a verificar o alcance de objetivos na área cognoscitiva
do processo ensino aprendizagem do aluno. Luckesi (2002, p.8) afirma
que:
A avaliação é um recurso pedagógico útil e necessário
para auxiliar cada educador e cada educando na busca e
na construção de si mesmos e dos seus melhores modos de
ser na vida. Ela não pode ser vista como sendo a tirana da
pratica educativa, que ameaça e submete a todos, mas sim
amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva.
Portanto, a atual prática de avaliação tem estado contra a
democratização do ensino, na medida em que ela não tem colaborado
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para a permanência do aluno na escola e a sua promoção qualitativa. Para
que a avaliação sirva à democratização do ensino, é preciso modificar
a sua utilização de classificatória para diagnóstica. Ou seja, a avaliação
deverá ser assumida como um instrumento de compreensão de estágio
da aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista as tomadas
decisões suficientes para o avanço no seu processo de aprendizagem. Desse
modo, para Luckesi (2002),
a avaliação não seria somente um instrumento para
a aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim um
instrumento de diagnóstico de uma situação, visando
encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem. A
avaliação diagnóstica realizada com os alunos possibilita
ao sistema de ensino verificar como está atingindo
os seus objetivos, portanto a avaliação possibilita a
autocompreensão.
Porém, para os educadores o mais importante é estabelecer
objetivos, pois, ao estabelecer um processo de reflexões e formulação
coletivas com os demais membros da escola e da comunidade escolar,
especialmente, com os alunos o educador desenvolve-se seus objetivos a
serem alcançados.

Procedimento metodológico
Esta pesquisa foi realizada segundo o método qualitativo e
quantitativo. Nesta pesquisa, a atenção voltou-se para a avaliação da
aprendizagem, examinada a partir do desempenho dos alunos do 1º ao
2º ano do ensino médio de uma escola da rede estadual do município de
Coreaú-CE. A opção pela pesquisa de método qualitativo/quantitativo se
justifica em função da crença de que este tipo de investigação é direcionada
fundamentalmente para a descoberta e compreensão do fenômeno
pesquisado, trazendo significativas contribuições tanto em nível teórico
quanto em nível da prática educacional.
A coleta de dados realizou-se no período do mês de maio de 2010.
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A opção por um estabelecimento de ensino da rede estadual, como foco de
pesquisa, justifica-se por tratar de uma unidade de ensino que oferece o
ensino médio e apresenta um bom índice de aprendizagem.
A amostra da pesquisa compreende os alunos da referida escola
com uma amostragem de 284 alunos no 1º ano e 218 alunos no 2º ano do
ensino médio, compreendendo as turmas dos turnos manhã, tarde e noite. A
análise das percepções de alunos e professores sobre os procedimentos de
avaliação escolar e sua adequação ao processo de ensino e aprendizagem,
provocou na escola comparações que orientam os procedimentos da análise
de dados conforme os gráficos abaixo.

Resultado e discussão
Apurando e sintetizando as informações colhidas através dos
resultados dos gráficos no que se refere à escola quanto ao desempenho
escolar do resultado das Avaliações da Aprendizagem (APA) realizado no
ano de 2010, cada gráfico (abaixo) representa os resultados da avaliação
para escola pesquisada, possibilitando comparações dos mesmos por série.
Assim, analisando os resultados das Avaliações da Aprendizagem
(APA) realizados com os alunos de 1º e 2º ano do ensino médio em Língua
Portuguesa e Matemática, os gráficos mostram o número de proficiência
em relação às disciplinas de acordo com a tabela.
TABELA 1 - Resultado APA

Resultado apa flora teles maio de 2010
Proficiência de língua portuguesa

Proficiência de matemática

Abaixo de 225- muito crítico

Abaixo de 250 – Muito crítico

225 – 275 – Crítico

250 – 300 – Crítico

275 – 325 –Intermediário

300 - 350 - Intermediário

Acima de 325 – adequado

Acima de 350 – Adequado

Fonte: Escola Flora de Queiroz Teles

Deste modo, analisa-se, portanto, os resultados das avaliações do
1ª ano do ensino médio em Língua Portuguesa e Matemática (gráfico 1 e
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2), onde observa-se e verifica o número de acertos por disciplina.
Gráfico 1 – Proficiência em Português

Gráfico 2 - Média de Acertos por disciplina e Matemática

Fonte: Escola Flora de Queiroz Teles.

Considera-se que os resultados alcançados pelos alunos na
avaliação da 1º ano, de um modo geral, foram razoáveis, na medida em
que a concentração maior dos resultados ficou no nível crítico.
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Gráfico 3 - Proficiência de Português e Matemática

2º ANO

Gráfico 4 - Média de acertos por disciplina

MÉDIA DE ACERTOS POR DISCIPLINA – 2º ANO

Fonte: Escola Flora de Queiroz Teles

No gráfico 4 e 5 percebe-se que nas avaliações do 2º ano em
Língua Portuguesa e Matemática, os resultados não mostraram vivacidade.
Enquanto os alunos do 1º ano permaneceram com o desempenho no nível
crítico o 2º ano aumentaram o percentual de proficiência no nível crítico
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em Português e muito crítico em matemática, comparando-se com os
resultados da avaliação de Língua Portuguesa e Matemática do 1º.
Gráfico 6 - APA aplicado ao 2º ano médio

2º ANO

Fonte: Escola Flora de Queiroz Teles.

Na avaliação dos alunos do 2º ano em Língua Portuguesa
(gráfico 6), mostra que o nível de proficiência concentrou-se no crítico,
enquanto que em Matemática, a concentração maior de proficiência ficou
no nível muito crítico. Que manteve na avaliação em Língua Portuguesa,
uma média de 28,8% . Mais em matemática pelo pior desempenho, com
15,65% de proficiência dos alunos no nível muito crítico. Os resultados
aqui apresentados permitiram conhecer os níveis de proficiência dos alunos
das escolas estaduais e aprofundar o diagnóstico da rede de ensino médio
do município de Coreaú. Espera-se que a leitura crítica desses resultados
contribuía para nortear ações de melhoria do processo de ensino e, com
isso, assegurar a um maior número de alunos condições mais efetiva no
sucesso escolar.

Considerações finais
Ao desenvolver este artigo, toma-se conhecimento que o
conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como
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meta o julgamento e a classificação do aluno necessita atualmente de
um redirecionamento, que permitam aos agentes escolares decidir sobre
intervenções e redirecionamento que se fazem necessário em face do projeto
educativo definido coletivamente e comprometido com a aprendizagem do
aluno.
É importante que a avaliação não se enquadre no universo do
tradicional, mas, que seja um instrumento do processo de tomada de decisões
dos educadores e educandos e que seja trabalhado um projeto pedagógico
coletivamente formulado e que se comprometa com a aprendizagem dos
alunos. Nesta concepção a avaliação da aprendizagem deve ter sempre
uma finalidade diagnóstica, ou seja, voltada para o levantamento das
dificuldades dos discentes, com vistas à correção, a reformulação de
procedimentos didático e pedagógico, com objetivos e metas.
Assim, a avaliação diagnóstica tem como propósito identificar
as dificuldades de aprendizagem, tentando discriminar e caracterizar
suas possíveis causas. Contudo, a escola ao avaliar seus alunos analisa o
desempenho escolar de cada educando, assim, a avaliação não tem um fim
em si mesmo, mas é um meio a ser utilizado para aperfeiçoar o processo de
ensino e aprendizagem.
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GESTÃO PRODUTIVA NAS EMPRESAS PÚBLICAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
DO CEARÁ NA PERCEPÇÃO DO CLIENTE
DIAS, Francisco Hélio Lopes - UNISAL30

Resumo
O objetivo desta pesquisa é identificar os efeitos da gestão produtiva
nas empresas públicas prestadoras de serviços da Região Norte do Ceará
na percepção do cliente, mediante investigação, análise e avaliação de
dados coletados, a fim de qualificar e dimensionar o grau de eficiência
dessa administração. A gestão produtiva nas empresas prestadoras de
serviços na percepção dos clientes pode ser decisiva para fazer emergir um
novo modelo de gestão, dominar os saberes que realizam em suas práticas,
confrontando com as necessidades dos clientes. A natureza da pesquisa
abordada foi qualitativa e quantitativa. Após os estudos elaborados através
de pesquisas descritiva e exploratória foi possível entender quais as causas
e consequências da gestão produtiva, quais as repercussões geradas, de
que forma os clientes interagem neste processo e quais ações os clientes
consideram eficazes e ineficazes na gestão produtiva. Portanto, uma
vez que, conhecendo esses indicadores poderemos proporcionar ações
estratégicas que viabilizem o conhecimento de uma gestão de subordinados
voltada para o cliente, consequentemente para a sustentabilidade dessas
organizações.
Palavras-chave: Gestão produtiva. Empresas públicas prestadoras de
serviços. Percepção do cliente.
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Introdução
Considerando a concepção de se dar importância e foco na gestão
organizacional pública produtiva de forma a envolver os funcionários em
busca de satisfazer às expectativas dos clientes, retratar-se a possibilidade
de evolução social do prestador de serviço correspondendo com suficiência,
motivação e satisfação às necessidades do cliente que procura pelos
serviços.
A gestão produtiva de serviços se tornou hoje um dos mais
poderosos diferenciais competitivos que uma empresa pode ter, pelo
simples fato que bons serviços conseguem facilmente aproximar, conquistar
e fidelizar clientes. E os serviços são medidos e avaliados pela percepção e
satisfação de cada cliente, e podem variar muito de empresa para empresa.
A eficiência da estrutura de uma organização depende de sua
qualidade intrínseca e da integração das pessoas que nela trabalham.
Assim, tal eficiência é capaz de gerar efeitos significativos importantes
nos resultados de trabalho de indivíduos e equipes, posto que em qualquer
ambiente organizacional, de qualquer tamanho, natureza, finalidade
ou complexidade, deve-se levar em consideração o comportamento e
o repertório de competências e habilidades das pessoas que têm que
desempenhar as funções que lhe são atribuídas (OLIVEIRA, 2009).
Identificando quais as causas e consequências da gestão produtiva
nas empresas públicas prestadoras de serviços da região norte do Ceará
na percepção do cliente, especificamente como unidade de amostragem
pesquisadas, escolas, as instituições financeiras e os hospitais públicos,
é possível dizer que a busca por qualidade e por resultados cada vez
melhores termina impondo, à administração pública, uma série de desafios,
principalmente no que tange à gestão dos seus recursos humanos.
Os gestores dessas organizações esforçam-se por conhecer novas
técnicas e tecnologias de gestão, mas o conhecimento e envolvimento
apenas dos líderes não são suficientes para que estas tenham êxito. É
fundamental que todas as pessoas envolvidas e ligadas diretamente à
organização abracem a causa e se comprometam com o alcance dos
desafios propostos.
Estabeleceu-se como objetivo geral identificar os efeitos da
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gestão produtiva nas empresas públicas prestadoras de serviços da região
norte do Ceará na percepção do cliente. A pesquisa ainda apresenta três
objetivos específicos para diagnosticar os efeitos da gestão produtiva nas
empresas públicas prestadoras de serviços da região norte do Ceará na
percepção do cliente, através da investigação, analise e avaliação.
Para alcançar os objetivos propostos, procedeu-se a um estudo
do tipo exploratório: maior proximidade com o problema. Descritivo:
integração entre os referenciais teóricos e a realidade percebida. Enfoque
misto de abordagens: qualitativo e quantitativo. Utilizou-se da aplicação de
um questionário com perguntas fechadas do tipo múltiplas escolhas com
uma série de respostas possíveis. A unidade de análise foi o conjunto de
clientes que integram a amostra de empresas públicas (escolas, instituições
financeiras e hospitais) prestadoras de serviços nas cidades da região norte
do estado do Ceará.
Além da introdução, este artigo é composto de cinco seções. Na
segunda seção, aborda-se a fundamentação teórica concernente à gestão
produtiva nas empresas públicas prestadoras de serviços da região norte
do Ceará na percepção do cliente, objeto deste estudo. A terceira seção,
por sua vez, discorre sobre a metodologia utilizada para a investigação.
A quarta seção apresenta a análise dos resultados obtidos, enquanto que a
quinta trata das considerações finais.

Referencial teórico
Gestão produtiva em empresas prestadoras de serviços
A gestão produtiva das empresas prestadoras de serviços depende
da qualidade intrínseca e da integração das pessoas que nela trabalham.
Assim, a gestão produtiva será capaz de gerar efeitos significativos nos
resultados do trabalho individual e do grupo, posto que em qualquer
ambiente organizacional, de qualquer tamanho, natureza, finalidade
ou complexidade, deve-se levar em consideração o comportamento e
o repertório de competências e habilidades das pessoas que têm que
desempenhar as funções que lhe são atribuídas (OLIVEIRA, 2009).
Ainda, segundo OLIVEIRA (2009), a capacidade técnica,
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administrativa e de integração de indivíduos e equipes, relacionada ao
exercício de suas atribuições e responsabilidades, deve ser continuamente
planejada, incentivada e desenvolvida pelos gestores organizacionais,
com vistas à maximização dos resultados de trabalho e seu impacto na
performance organizacional.
MATOS (2000) define três importantes desafios lançados para
as empresas prestadoras de serviços diante um mercado competitivo e
globalizado. Conhecer seus clientes, suas expectativas e percepções antes,
durante e após a prestação do serviço, direcionando ações e decisões
que visem garantir sua confiança e fidelidade de maneira contínua.
Documentar processos envolvidos em cada prestação de serviço, buscando
permanentemente seu aperfeiçoamento conforme a ótica dos clientes.
Mensurar periodicamente a satisfação dos clientes em cada uma das
prestações de serviço, identificando atributos ou critérios fundamentais
utilizados por eles na avaliação da qualidade.
Segundo PÉREZ LÓPEZ (1996), os dirigentes de toda
organização devem possuir competência em três dimensões bastante
diferentes entre si: a estratégica, a executiva e a de liderança. Estratégica
para definir o propósito ou resultado a alcançar através de um conjunto
de ações individuais. É a dimensão que se preocupa em atingir bons
resultados no plano da eficácia da organização. Executiva para coordenar
e comunicar as atividades concretas que devem ser realizadas para que
a organização atinja seu propósito. Implica a capacidade de descobrir e
utilizar os talentos, habilidades e impulsos das pessoas que dirige. É capaz
de aproveitar a força resultante da motivação interna de seus subordinados
através de um delinear de funções que apele tantos aos motivos intrínsecos
(o que se faz) como aos transcendentais (para que se faz o que se está
a fazer) das pessoas. Liderança para motivar as pessoas individuais para
atuar do modo concreto requerido pela organização. Implica a capacidade
de perceber as necessidades reais das pessoas. Desenvolve o sentido de
responsabilidade nos subordinados, que eles sejam capazes de se mover
pelo sentido do dever, ensinando-lhes a avaliar suas ações na medida em
que elas afetam outras pessoas e a organização. Em contrapartida, avalia a
ação da organização na medida em que se adapta à satisfação dos objetivos
das pessoas.
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Ressalta-se que esta relação, entre produtividade, desempenho
e efetividade, vem sendo historicamente discutida na literatura em
comportamento organizacional. No presente trabalho a definição
constitutiva (PASQUALI, 1999) de desempenho refere-se ao conjunto
de comportamentos manifestados pelo indivíduo no exercício de suas
atribuições e responsabilidades, que envolve a mobilização intencional
de conhecimentos e habilidades orientadas à consecução do trabalho
considerando-se o ambiente organizacional de execução das tarefas.
Determinar o nível ótimo de produção para atender a demanda é
fundamental para a eficiência e eficácia da gestão produtiva. O desequilíbrio
entre a capacidade e a demanda pode ter consequências econômicas
desastrosas para a organização. O desafio é harmonizar, em todos os níveis,
o grau de capacidade produtiva com o nível de demanda a ser atendida com
o menor custo possível. Para isso é fundamental o planejamento e controle
da capacidade produtiva.

Contextualização das empresas públicas na Região Norte
do Ceará
As empresas públicas prestadoras de serviços na necessidade
desenfreada pela manutenção de um lugar competitivo no mercado
globalizado, se veem obrigadas a reinventarem seus negócios, criando
novas técnicas e métodos que as auxiliem na resolução diária de problemas
de gestão produtiva, através de fórmulas, implantam a cultura da mudança,
e se comprometem com o aperfeiçoamento contínuo, no desejo de superar
as expectativas de seus clientes.
As empresas públicas precisam cada vez mais desenvolver
sistemas administrativos suficientemente fortes e ágeis e criar condições
internas de tal forma a garantir a sobrevivência das mesmas. Para isto
devemos estar atentos aos fatores como: qualidade, produtividade,
competitividade e sobrevivência.
A qualidade de um serviço é aquela que atende o cliente quanto
à confiança, com valor acessível, de forma segura, no tempo e quantidade
certa, diante das suas necessidades. A qualidade pode ser definida, então,
como sendo uma vantagem competitiva da organização em relação a
233

seus concorrentes. CHIAVENATO e NETO (2003, p. 102) afirmam que
“a vantagem competitiva ocorre quando uma empresa supera as demais
em determinado aspecto do seu comportamento ou em alguma das
características de seus bens ou serviços em um mercado”. Dentro deste
conceito, o termo “qualidade”, portanto, remete à diferenciação.
Já o termo produtividade significa produzir cada vez mais
e melhor com cada vez menos. A produtividade é representada como o
quociente entre o que a empresa produz (output) e o que ela consome
(input).
Para aumentar a produtividade de uma organização humana,
deve-se agregar o máximo valor (máxima satisfação das necessidades dos
clientes) ao menor custo. Não basta aumentar a quantidade produzida,
é necessário que o produto tenha valor, que atenda às necessidades dos
clientes. Quanto maior a produtividade de uma empresa, mais útil ela será
para a sociedade, pois atende as necessidades dos seus clientes a um baixo
custo. O lucro decorrente é um prêmio que a sociedade paga pelo bom
serviço prestado e um sinal de que deve crescer e continuar a servir bem.
(CAMPOS, 1992).
A produtividade da empresa está diretamente ligada à satisfação
das necessidades do cliente, de forma que tenha o menor custo. Nada
adianta a empresa ter alta produtividade se os serviços prestados não
atende mais as necessidades do cliente.
A competitividade, por sua vez, representa possuir tecnologia
superior, custos menores, maior produtividade que os concorrentes. É, o
que hoje em dia está garantindo a sobrevivência das empresas, ou seja, o
rápido aprendizado. As vantagens de custo oscilam com os mercados, a
tecnologia encontra-se em constante mudança e organização que aprende
rapidamente poderá administrar melhor essas mudanças.
O setor público é um importante fornecedor de serviços que
abrange uma ampla variedade de segmentos, incluindo, entre outros, as
escolas, as instituições financeiras e os hospitais. Para atender os interesses
desta pesquisa foram pesquisados clientes de 87 escolas públicas, de
3 instituições financeiras públicas e de 31 hospitais públicos nos 29
municípios da região norte do Ceará.
Os governos se submetem à pressão crescente de clientes do
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setor público para melhorar a qualidade de serviço (SKELCHER,
1992). Desta forma, os governos têm sido desafiados a substituir sua
administração tradicional e chegar a uma estrutura que é mais relevante
para a prestação de serviços de alta qualidade (JARRAR e SCHIUMA,
2007; MANOLOPOULOS, 2008). Há também um desejo de reorientar
a prestação de serviços no setor público de tal forma que se torne mais
sensível às necessidades dos clientes (WOOD, 1995; MANOLOPOULOS,
2008).

Gestão produtiva nas empresas públicas na percepção do
cliente
KOTLER (2000) informa que a percepção pode ser considerada
um processo, através do qual, as pessoas selecionam, organizam e
interpretam informações, para construírem uma imagem significativa do
mundo.
De acordo com GIANESI e CORRÊA (1996), a percepção sofre
influência da prestação de serviço, sendo composta por cada momento
em que o cliente entra em contato com a empresa. A sequência de todos
esses momentos pode ser denominada “ciclo de serviços”, sendo que os
primeiros e os últimos momentos são os mais críticos para a percepção do
cliente.
Segundo BRETZKE (2000), os clientes estão, cada vez mais,
informados e sofisticados, adquirindo uma grande diversidade de gostos e
preferências. As necessidades e expectativas das pessoas começam a mudar,
criando perfis de consumo mais singulares que precisam ser atendidos para
que seja gerado um estado de satisfação.
O processo decisório, para um consumidor, tem início a partir do
reconhecimento de uma necessidade, que emerge da percepção da diferença
entre um estado desejado e o estado atual, sendo que, quanto maior essa
discrepância maior a necessidade e a urgência sentidas com relação a
sua satisfação (KARSAKLIAN, 2000). Os desejos e as preferências vão
surgir devido ao fato de que, normalmente, existem diferentes maneiras
de se satisfazer a uma mesma necessidade. Na intenção de satisfazer suas
necessidades, o cliente busca informação. Essa busca pode ser interna, na
235

própria memória (serviços já conhecidos), ou externa, no ambiente (novos
serviços).
O cliente contribui cada vez mais para uma gestão produtiva
inovadora, por isso, é fundamental que as empresas públicas busquem
estratégias dinâmicas que venham proporcionar de forma constante, a
plena satisfação do cliente, oferecendo-lhe serviços que atendam sempre
as expectativas deles, anteriormente geradas no primeiro contato onde as
expectativas foram plenamente alcançadas.
Neste enfoque, PINHEIRO e GODOY (2002), esclarecem que a
qualidade da gestão produtiva não está apenas nas modernas tecnologias,
mas também nas pessoas. Nada se faz sem um grupo de pessoas qualificadas
e motivadas. A qualidade nos serviços está na qualidade pessoal. Salientam
ainda que, as organizações devem buscar qualidade e uma melhoria contínua
dos serviços, direcionada aos seus clientes internos e externos, para garantir
a máxima satisfação a estas pessoas. Sendo assim, as organizações devem
desenvolver uma postura mais ativa para a gestão produtiva de qualidade
dos serviços, a fim de atender as necessidades informacionais dos clientes.

Metodologia
A pesquisa foi caracterizada como uma metodologia investigativa
e de caráter empírico para explorar uma situação real a partir das evidências
dos dados. Adotou-se o enfoque misto de abordagens: qualitativa e
quantitativa. Exploratória: maior proximidade com o problema. Descritiva:
integração entre os referenciais teóricos e a realidade percebida. Pois
envolvem, na concepção de GIL (2005), o levantamento bibliográfico e
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado.
Qualitativa em função de que os dados obtidos são descritivos
e sua análise é de forma indutiva, fornecendo informações sobre as
características investigadas. Está apoiada na descrição detalhada dos
aspectos e fatores ligados à gestão produtiva nas empresas públicas
prestadoras de serviços da região norte do Ceará. Quantitativa, pois são
mensuradas as variáveis do estudo sendo elaborados gráficos, gerados
números e tabelas com os dados obtidos, além de análises e conclusões das
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informações produzidas.
Conforme RICHARDSON (1985) e GODOY (1995), a pesquisa
qualitativa envolve a aquisição de dados descritivos sobre pessoas
lugares e processos interativos, através do contato direto do pesquisador
com a situação estudada, procurando compreender os fatos, segundo a
perspectiva dos sujeitos. Também possibilita descrever a complexidade
de um determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos
sociais, contribuir para o processo de mudança de determinado grupo. E
quantitativa por tratar do manejo de dados numéricos oriundos de uma
realidade relacionada a gestão produtiva de empresas públicas na percepção
do cliente. Pois esta, normalmente, se mostra apropriada quando existe a
possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências usando
instrumentos específicos (GIL, 2005).
A linha de pesquisa é a gestão organizacional na percepção do
cliente. A área de estudo são as empresas públicas prestadoras de serviços
das cidades da região norte do estado do Ceará. O universo da pesquisa são
os clientes de empresas públicas prestadoras de serviços das cidades da
região norte do estado do Ceará.
A unidade de análise são os clientes que integram a amostra de
empresas públicas prestadoras de serviços das cidades da região norte do
estado do Ceará. A unidade de amostragem são as escolas, as instituições
financeiras e os hospitais públicos. O método de coleta de dados utilizado
foi a aplicação de um questionário com perguntas fechadas do tipo múltiplas
escolhas com uma série de respostas possíveis. No início da aplicação do
instrumento da pesquisa, foram feitos alguns esclarecimentos sobre objetivo
da pesquisa, sua natureza confidencial e como o questionário deveria ser
preenchido. Após os esclarecimentos solicitou-se consentimento de cada
participante da investigação para fazer parte da pesquisa.
Para o desenvolvimento do plano de análise e interpretação dos
resultados a informação qualitativa será coletada e apresentada de forma
descritiva. Os dados quantitativos serão processados no programa Excel.
As informações serão apresentadas em tabelas e gráficos estatísticos. As
mesmas serão analisadas e interpretadas para se chegar as conclusões.
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Análise dos resultados
Após estudar e observar os processos de gestão produtiva das
empresas analisadas, observou-se que o desenvolvimento de serviços é uma
atividade complexa e envolve etapas de diferentes níveis de dificuldade.
O envolvimento de todas as pessoas da organização na busca
constante e sistemática do aperfeiçoamento dos processos de prestação de
serviços faz-se necessário para demonstrar melhoria contínua das ações
de gestão produtiva na percepção do cliente. Cabe salientar que quando
a organização é receptiva a mudanças, menores são as resistências às
melhorias.

ESCOLAS PÚBLICAS
Resultado das respostas coletadas da amostra de clientes
pesquisados em precentuais, onde se identificou os efeitos
na gestão produtiva nas empresas públicas prestadoras de
serviços da região norte do ceará na percepção do cliente
para cada pergunta abaixo.

Não

Sim

Necessita
treinamento

Deve ser
substituído

Deve ser
reconhecido

Tabela 1 - Questionário de identificação dos efeitos na gestão produtiva nas escolas públicas da região norte do Ceará na percepção do
cliente.

01

O subordinado sabe trabalhar em equipe?

4%

39%

57%

0%

0%

02

O subordinado sabe lidar com pessoas?

4%

35%

61%

0%

0%

03

22%

52%

20%

0%

6%

11%

33%

54%

0%

2%

05

O subordinado demonstra comprometimento com
a empresa em que trabalha?
O subordinado sabe administrar conflitos e
solucionar problemas?
O subordinado tem autonomia para realizar suas
atividades?

26%

52%

13%

2%

7%

06

O subordinado é organizado?

11%

54%

35%

0%

0%

07

O subordinado tem controle emocional?

11%

44%

43%

0%

2%

08

O subordinado demonstra habilidade técnica?

9%

37%

50%

2%

2%

09

O subordinado procura buscar alternativas e
conhecimento para solucionar problemas?

26%

37%

33%

0%

4%

10

O subordinado demonstra disciplina e respeito?

7%

65%

26%

0%

2%

11

O gestor demonstra exigir rapidez e dinamismo
dos funcionários no atendimento aos clientes?
O gestor deve estar presente durante as atividades
executadas por sua equipe?

24%

48%

26%

0%

2%

22%

72%

4%

2%

0%

04

12
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13
14

O gestor deve preocupar-se com a qualidade de
infraestrutura do trabalho para a atuação de sua
equipe?
O gestor deve medir a produtividade de um
subordinado por seu resultado, cumprimento de
prazo e não através da cobrança repetitiva?

4%

87%

7%

2%

0%

7%

82%

7%

2%

2%

15

O gestor deve delegar a tomada de decisão técnica
para especialistas e respectivos responsáveis por
suas tarefas, isto é, permitir o autogerenciamento?

13%

70%

15%

0%

2%

16

O gestor deve está distante de sua equipe
durante a execução das atividades para não gerar
interrupções?

64%

29%

5%

2%

0%

17

O gestor deve diminuir o número de reuniões
e fazer rápidos alinhamentos de tarefas e
responsabilidades do dia?

26%

63%

11%

0%

0%

18

O gestor age com flexibilidade e consegue se
adaptar bem às mudanças propostas?

30%

22%

46%

0%

2%

19

O gestor age de forma equilibrada e profissional?

13%

41%

44%

2%

0%

20

O gestor demonstra perceber as reclamações dos
clientes como uma oportunidade de melhoria
e de compreender melhor suas necessidades,
entendendo como uma crítica construtiva?

35%

37%

26%

2%

0%

Fonte: elaborado pelo autor com base na coleta de dados primários.

Nas escolas públicas 44,8% dos subordinados e 55,1% dos gestores
estão preparados e atendem as expectativas dos clientes contribuindo com
eficácia da gestão produtiva. Enquanto 13,1% dos subordinados e 23,8%
dos gestores não contribuem. Necessitam de treinamento 39,2% dos
subordinados e 19,1% dos gestores. Devem ser substituídos 0,4% dos
subordinados e 1,2% dos gestores. E 2,5% dos subornados e 0,8% dos
gestores na percepção dos clientes devem ser reconhecidos pelo excelente
serviço prestado.

Deve ser
reconhecido

Deve ser
substituído

Necessita
treinamento

Sim

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS
Resultado das respostas coletadas da amostra de clientes
pesquisados em precentuais, onde se identificou os efeitos
na gestão produtiva nas empresas públicas prestadoras de
serviços da região norte do ceará na percepção do cliente
para cada pergunta abaixo.

Não

Tabela 2 - Questionário de identificação dos efeitos na gestão produtiva nas instituições financeiras públicas da região norte do Ceará
na percepção do cliente.
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01

O subordinado sabe trabalhar em equipe?

4%

53%

39%

0%

4%

02

O subordinado sabe lidar com pessoas?

4%

49%

45%

0%

2%

03

7%

60%

22%

0%

11%

12%

40%

44%

2%

2%

05

O subordinado demonstra comprometimento com a
empresa em que trabalha?
O subordinado sabe administrar conflitos e
solucionar problemas?
O subordinado tem autonomia para realizar suas
atividades?

16%

67%

17%

0%

0%

06

O subordinado é organizado?

4%

74%

22%

0%

0%

07

O subordinado tem controle emocional?

9%

56%

33%

0%

2%

08

O subordinado demonstra habilidade técnica?

0%

76%

20%

2%

2%

09

O subordinado procura buscar alternativas e
conhecimento para solucionar problemas?

7%

71%

20%

2%

0%

10

O subordinado demonstra disciplina e respeito?

7%

74%

14%

5%

0%

11

O gestor demonstra exigir rapidez e dinamismo dos
funcionários no atendimento aos clientes?

16%

66%

16%

2%

0%

12

O gestor deve estar presente durante as atividades
executadas por sua equipe?

31%

60%

9%

0%

0%

13

O gestor deve preocupar-se com a qualidade de
infraestrutura do trabalho para a atuação de sua
equipe?

0%

93%

7%

0%

0%

14

O gestor deve medir a produtividade de um
subordinado por seu resultado, cumprimento de
prazo e não através da cobrança repetitiva?

4%

89%

7%

0%

0%

15

O gestor deve delegar a tomada de decisão técnica
para especialistas e respectivos responsáveis por
suas tarefas, isto é, permitir o autogerenciamento?

7%

78%

13%

0%

2%

16

O gestor deve está distante de sua equipe
durante a execução das atividades para não gerar
interrupções?

67%

24%

7%

0%

2%

17

O gestor deve diminuir o número de reuniões e fazer
rápidos alinhamentos de tarefas e responsabilidades
do dia?

32%

56%

7%

5%

0%

18

O gestor age com flexibilidade e consegue se
adaptar bem às mudanças propostas?

16%

63%

21%

0%

0%

19

O gestor age de forma equilibrada e profissional?

7%

68%

23%

0%

2%

20

O gestor demonstra perceber as reclamações dos
clientes como uma oportunidade de melhoria
e de compreender melhor suas necessidades,
entendendo como uma crítica construtiva?

18%

62%

18%

2%

0%

04

Fonte: elaborado pelo autor com base na coleta de dados primários.
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Nas instituições financeiras públicas 62% dos subordinados
e 65,9% dos gestores estão preparados e atendem as expectativas dos
clientes contribuindo com eficácia da gestão produtiva. Enquanto 7%
dos subordinados e 19,8% dos gestores não contribuem. Necessitam de
treinamento 27,6% dos subordinados e 12,8% dos gestores. Devem ser
substituídos 1,1% dos subordinados e 0,9% dos gestores. E 2,3% dos
subornados e 0,6% dos gestores na percepção dos clientes devem ser
reconhecidos pelo excelente serviço prestado.

HOSPITAIS PÚBLICOS
Resultado das respostas coletadas da amostra
de clientes pesquisados em precentuais, onde se
identificou os efeitos na gestão produtiva nas empresas
públicas prestadoras de serviços da região norte do
ceará na percepção do cliente para cada pergunta
abaixo.

Não

Sim

Necessita treinamento

Deve ser substituído

Deve ser reconhecido

Tabela 3 - Questionário de identificação dos efeitos na gestão produtiva nos hospitais públicos da região norte do Ceará na percepção
do cliente.

01

O subordinado sabe trabalhar em equipe?

9%

28%

59%

2%

2%

02

O subordinado sabe lidar com pessoas?

9%

33%

58%

0%

0%

03

O subordinado demonstra comprometimento
com a empresa em que trabalha?

20%

38%

33%

2%

7%

04

O subordinado sabe administrar conflitos e
solucionar problemas?

15%

26%

59%

0%

0%

05

O subordinado tem autonomia para realizar
suas atividades?

37%

43%

20%

0%

0%

06

O subordinado é organizado?

11%

46%

43%

0%

0%

07

O subordinado tem controle emocional?

9%

45%

44%

0%

2%

08

O subordinado demonstra habilidade técnica?

7%

54%

37%

0%

2%
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09

O subordinado procura buscar alternativas e
conhecimento para solucionar problemas?

17%

41%

38%

2%

2%

10

O subordinado demonstra disciplina e respeito?

11%

48%

37%

0%

4%

11

O gestor demonstra exigir rapidez e dinamismo
dos funcionários no atendimento aos clientes?

39%

35%

20%

4%

2%

12

O gestor deve estar presente durante as
atividades executadas por sua equipe?

33%

56%

11%

0%

0%

13

O gestor deve preocupar-se com a qualidade de
infraestrutura do trabalho para a atuação de sua
equipe?

0%

94%

4%

2%

0%

14

O gestor deve medir a produtividade de um
subordinado por seu resultado, cumprimento
de prazo e não através da cobrança repetitiva?

4%

83%

9%

2%

2%

15

O gestor deve delegar a tomada de decisão
técnica para especialistas e respectivos
responsáveis por suas tarefas, isto é, permitir o
autogerenciamento?

17%

72%

9%

2%

0%

16

O gestor deve está distante de sua equipe
durante a execução das atividades para não
gerar interrupções?

64%

32%

2%

2%

0%

17

O gestor deve diminuir o número de reuniões
e fazer rápidos alinhamentos de tarefas e
responsabilidades do dia?

35%

58%

7%

0%

0%

18

O gestor age com flexibilidade e consegue se
adaptar bem às mudanças propostas?

18%

46%

36%

0%

0%

19

O gestor age
profissional?

11%

56%

33%

0%

0%

20

O gestor demonstra perceber as reclamações
dos clientes como uma oportunidade de
melhoria e de compreender melhor suas
necessidades, entendendo como uma crítica
construtiva?

30%

46%

24%

0%

0%

de

forma

equilibrada

Fonte: elaborado pelo autor com base na coleta de dados primários.
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Nos hospitais públicos 40,2% dos subordinados e 57,8%
dos gestores estão preparados e atendem as expectativas dos clientes
contribuindo com eficácia da gestão produtiva. Enquanto 14,5% dos
subordinados e 25,1% dos gestores não contribuem. Necessitam de
treinamento 42,8% dos subordinados e 15,5% dos gestores. Devem ser
substituídos 0,6% dos subordinados e 1,2% dos gestores. E 1,9% dos
subornados e 0,4% dos gestores na percepção dos clientes devem ser
reconhecidos pelo excelente serviço prestado.

Considerações finais
No atual contexto em que as organizações públicas estão
inseridas, faz-se necessário aperfeiçoar constantemente a gestão produtiva
adaptando de forma eficaz seus recursos com o propósito de oferecer
serviços buscando atender as expectativas de seus clientes.
O estudo desenvolvido nessa proposta de gestão produtiva em
empresas públicas prestadoras de serviços na região norte do Ceará, em
que foi possível identificar seus pontos críticos de sucesso, gerou elementos
que contribuirão para que outras empresas o implantem sem ter que passar
pelos mesmos problemas e possam utilizar das boas práticas evidenciadas,
o que caracteriza uma contribuição aplicada.
De acordo com o estudo realizado constatou-se que para ter
uma equipe disposta a melhorar continuamente, as empresas públicas
prestadoras de serviços devem divulgar e aplicar ações do tipo: pensar
em como fazer e não no por que não pode ser feito; questionar práticas
atuais que não atendem a seus propósitos, sem apresentar desculpas; e
buscar ouvir o maior número de pessoas, pois as sugestões de melhoria
são infinitas.
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O PROFESSOR NO SÉCULO XXI E AS FERRAMENTAS
DIGITAIS31
Paula Francinete Cantanhede Azevêdo32

Resumo
Reporta-se inicialmente a intencionalidade do documento em
pauta, em apresentar resultados da busca que comprova a validade das
novas ferramentas tecnológicas como auxílio no fazer pedagógico. Faz
referência nesse âmbito, que as informações coletadas para esse fim tiveram
como suporte a pesquisa qualiquantitativa, sustentados por questionários e
entrevista aplicados aos sujeitos da pesquisa. Destaca que tais ferramentas
constituem suporte ao professor para a ressignificação das práticas
educacionais, que devem ser renovadas para atender as contingências que
emergem hoje. Aponta para as constantes mudanças ocorridas na sociedade,
que vêm refletindo nos propósitos da escola, que para tanto, modificam as
propostas, de modo a atender aos ditames do momento. Dá ênfase ainda
aos recursos tecnológicos, a exemplo: da mídia impressa, teleconferência,
computador, a interface web, portais educativos, áudios e vídeos, rádio e
televisão e/outros, considerados ferramentas de transformação significativa
da atuação pedagógica. Enfatiza ainda que as ferramentas apontadas
serão capazes de modificar a dinâmica do ensino, possibilidade para a
articulação entre os atores do processo ensino e aprendizagem, resultando
em novas percepções e mudanças paradigmáticas no contexto escolar. Fica
evidente também o destaque para a desejável postura do professor, que
deve agir como ator pleno de um sistema, com função de contribuir para a
transformação da sociedade, tornando-a mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Sociedade. Educação. Mudanças. Tecnologia.
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Introdução
Vê-se que o contexto social, é mutável, assim também a educação
é marcada por sucessivas mudanças. Vive-se hoje sem estabilidade por força
da variação do conhecimento, quando são impostos novos paradigmas.
A escola por excelência, diante desses impactos tende a renovar as suas
propostas para atender as contingências que ora marcam o processo
educacional. Diante dessa realidade, buscou-se comprovar os efeitos, os
recursos tecnológicos para o fazer docente, cujos resultados demonstraram
a favorabilidade das novas tecnologias como ferramenta necessária para a
qualidade do fazer pedagógico no século XXI.
Nesse sentido, o presente documento aponta no seu contexto,
evidências que configuram a postura do professor para os tempos atuais.
A esclarecer os resultados dessa busca, comprovou como validade para
o fazer pedagógico, além das competências e habilidades necessárias, a
inserção das novas ferramentas, que asseguram a qualidade do processo
ensino e aprendizagem.
Cita ainda no âmbito dos recursos tecnológicos, diferentes
mídias que potencializam um saber fazer com qualidade, e exemplo: mídia
impressa, áudio e vídeo, rádio e televisão, teleconferência, o computador e
a interface web e outros.
Outro enfoque pertinente no documento em referência, diz
respeito a postura desejável do professor que deve agir como ator pleno de
um sistema, com função de contribuir para a transformação da sociedade,
tornando-a mais justa e igualitária.
Faz-se destacar, portanto, que no presente documento, espaço
onde estão contempladas as evidências, os recursos tecnológicos ocupam
lugar privilegiado pela importância dessas ferramentas nas praxes
educacionais, como decisivos para a qualidade do fazer pedagógico.

Metodologia
Tipo e método de pesquisa
Viabilizando adquirir informações quanto a problemática
em questão, optou-se em aplicar nessa busca a pesquisa qualitativa e
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quantitativa. A esclarecer, a pesquisa qualitativa questiona e põe dúvidas o
valor da generalização. Enquanto a pesquisa quantitativa inicia com estudo
de certo número de casos individuais, quantifica fatores conforme o estudo
típico, servindo-se para tanto de dados estatísticos.
Respaldando-se nessa assertiva e com o propósito de adquirir
dados fidedignos que retratasse um quadro real dos efeitos das novas
tecnologias para o fazer pedagógico, adotou-se o estudo de caso, que
segundo Yin (2005, p.20) “é um método que facilita a compreensão de
fenômenos sociais complexos e em geral se aplica às áreas das ciências
humanas e sociais”. Para esse autor o estudo de caso é um método que
permite uma investigação para se preservar as características holísticas e
significativas da vida real.
Assim, nesse conjugado, pesquisa qualiquantitativa, valendose também da pesquisa bibliográfica e estudo de caso, pode-se chegar a
um resultado transparente de que as ferramentas tecnológicas atuais são
realmente eficazes no fazer pedagógico. Nesse pensamento, mergulhase na citação da filósofa Profa. Dra. Marilena Chauí “ Universidade
Operacional”, o que implica ser capaz de vencer desafios, sucumbir às teias
do imobilismo e assegurar uma educação vis-à-vis, no acelerado mundo,
pós-moderno.

Fundamentação teórica
Fica evidente que a educação, hoje, na sociedade pós-moderna, é
marcada por constantes mudanças em face dos novos paradigmas. Verificase que e decorrência desse quadro, aparecem mudanças, inovações nunca
antes vistas ou imaginadas. Nesse sentido, mister se faz os seguintes
questionamentos: qual o papel da escola e dos professores nesta sociedade
em mutação?
As questões aqui focalizadas, nos remete aos pilares da
educação para o século XXI. São, portanto, pontos balizadores que exigem
do professor nova postura, missão e visão apoiadas em aprendizagens
fundamentais onde o conhecimento deve estar presente na formação do
cidadão em termos de competências, habilidades, atitudes e valores, para
que o indivíduo possa ir e vir nessa aldeia globalizada.
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As dificuldades, hoje, evidenciadas pela classe dos professores,
podem ser explicitadas como: salários, greves, deficiência na formação,
desvalorização profissional e outros. No entanto, diante desse corolário
de dificuldades, esse profissional está sempre à busca e empenhado
para superar esses entraves. Na exequibilidade do processo educativo
vale considerar as políticas educacionais vigentes que orientam o fazer
pedagógico, oportunidade que o aluno terá para responder positivamente
ao se postar na sociedade frente aos ditames dos paradigmas de alta
complexidade.
Na caminhada evolutiva das gerações, experimentamos fases,
formas e praxes que foram representativas dessas idades, desse tempo,
inclusive no campo educacional.
Hoje, os saberes da docência, a produção, aquisição e sua
origem, estão sendo investigados quanto à sua validade do conhecimento
– denominada epistemologia da docência.
Nesse caminhar, a teoria e a prática são elementos de
transformação, mudança nos planos educacionais. Nesse âmbito, considerase que a educação é um dos requisitos indispensáveis para se viver em
sociedade já que o conhecimento é a mola propulsora para a produção
do conhecimento inteligível, ancorado nas experiências (Dicionário de
Filosofia, p. 24 e 25)
Dada a congestão social que vivemos hoje, é salutar que
optemos por uma pedagogia humanista com o foco nos valores vasada
nos princípios da ética, da moral, que tenha como fim último, a formação
integral do cidadão; princípios citados na Constituição Federal (CF) e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN).

Educação no séc. XXI
Nesse entendimento, reafirma-se que a educação do século XXI
vislumbra dúvidas, certezas, e projeta-se ao mesmo tempo para um futuro
indefinido que só nos é possível transcender com pensamento, trabalho e
habilidades para que sabidamente possamos conviver neste século luz.
O grande desafio deste século é de pertencermos a uma sociedade
plural, que os direitos inalienáveis sejam buscados, trabalhados e/ou
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cumpridos, e que as velhas práticas da escolha, da discriminação, sejam
subtraídas para podermos passar das práticas da exclusão à inclusão, e que
a educação possa ser de fato democrática para todos.
Assim, fica evidente, que neste contexto de mundo, a formação
do professor deve ser direcionada também para o domínio das tecnologias,
o que aponta para novas práticas didáticas.
Desse modo, torna-se relevante um planejamento exequível que
contemple situações de aprendizagens voltadas para o respeito, interações
e diversidades culturais, sendo, portanto, indispensáveis para a consecução
dos objetivos propostos.

A formação do professor
Tanto a formação inicial como a continuada, o professor deve
possuir competências específicas conforme a sua habilitação profissional,
ou seja, ser “CHA” (competência, habilidade e atitude) e que a sua praxe,
por conseguinte, seja consubstanciada de leitura, de livros, revistas
especializadas, vídeos, conferências e outros como forma de atualização
e compromisso com a mudança, o que remete aqui, para a reflexão e a
compreensão do momento e do meio social em que está inserido.
Desse modo, vê-se que a escola tem relevante papel social na
comunidade em que está centrada. Neste sentido, destaca-se a formação
do cidação que para tanto, deve ter participação ativa e crítica no contexto
social, estando sempre em busca da eficácia e eficiência em suas ações.
É, portanto, na escola que se fomenta o desenvolvimento do pensamento
crítico e reflexivo e, quiçá, do finito ao infinito.
É sabido que a escola pós-moderna deve fortalecer os espaços e
práticas democráticas, assim como a interatividade entre professor e aluno.
O projeto político pedagógico da escola é um bom exemplo por envolver
todos que fazem a escola. Em consonância com este pensamento, Morgado
(2003, p.37) afirma que:
O currículo é visto como sinônimo de um conjunto de
aprendizagens valorizadas socialmente e como uma
construção permanente e inacabada, resultante da
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participação de todos, um espaço integrador e dialético,
sensível a diferenciação e que, consequentemente, não
ignore a existência de uma realidade que se constrói na
diversidade.
Os paradigmas de alta complexidade ditam e/ou vislumbram as
perspectivas para este novo tempo; são avanços vertiginosos em todos os
campos e, principalmente, na tecnologia aliada à internet; surge, então,
macro políticas (ciência e tecnologia) que traz à baila, novo padrão de
desenvolvimento, novo debate, novas visões, novas posturas.
A tecnologia educacional e a EAD (Educação a Distância) traz na
sua dinâmica do fazer pedagógico um vocabulário de ações novas como:
interatividade, mobilidade, conversibilidade, conectividade, globalização
e outras que trabalhadas visa a ação – reflexão -ação nas suas atividades e
a garantia de sucesso.
A tecnologia de informação (TIC) tem poder e alcance imensurável
em todos os campos das atividades humanas: pesquisa, indústria, lazer,
ensino, juntas estas, corroboram para o desenvolvimento humano nunca
imaginado, assertivamente é o fascínio desta pós-modernidade.
Na contra mão de todo esse desenvolvimento, estão os países do
3º mundo que, ainda carregam o fardo do analfabetismo; são analfabetos
gutembergianos e digitais, o que lhes impedem de qualquer acesso às
políticas públicas além de serem vítimas das espertezas de outrem. Nessa
situação, é muito difícil para este cidadão ter uma vida holística de si e
do mundo. Impedido de aquilatar suas reais chances de trabalho, bens e
serviços. Quando o cidadão está alfabetizado, pode subtrair estas questões
e alçar outros vôos e por conseguinte, viver melhor e com mais segurança.
A Educação à Distância (EaD) é uma modalidade de educação
que cresce numa velocidade espantosa nos quatro cantos do Brasil. É sem
dúvida, o fenômeno do século XXI. Pela sua importância, já está inclusa
nas políticas públicas das Secretarias de Educação do país, ajudando assim,
a democratizar o ensino. É uma alternativa viável e pertinente em nossos
dias que contribui para disseminar o conhecimento.
Constata-se que a EaD é uma mudança paradigmática que requer,
também, mudança de posturas como a renovação das práticas educacionais
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dos modelos educacionais arcaicos.
É sem dúvida, um novo olhar para o ensinar e o aprender tendo
como suporte a tecnologia da informação e comunicação (TICs). Constitui
desse modo, possibilidade para que as ações educativas sejam veiculadas
em tempo real em espaços variados favorecendo o entendimento a um
universo bem mais representativo de alunos, além de contribuir para uma
aprendizagem significativa.
O favorecimento da consolidação dessa modalidade é: o ensino é
flexível, mas requer do aluno uma organização, disciplina para a consecução
de seus objetivos; o que possibilita também a sua autoaprendizagem
alicerçada pelos recursos didáticos que se apresentam em diferentes
situações, que combinadas e/ou veiculadas pelos diversos meios de
comunicação, contribuem para que a aprendizagem se efetive. Seguindo
essa linha de pensamento, o autor Roca (2002, p.198), se expressa:
A formação à distância define-se como um sistema de
formação sem condicionamento de lugar e com poucos
condicionamentos de tempo e ocupação do estudante.
É uma modalidade de formação com recursos, meios,
sistemas de trabalhos e de organização próprios e
característicos.
Nesse âmbito, faz-se destaque a autoaprendizagem do aluno, que
utilizando formas não convencionais, ultrapassam as barreiras geográficas
dando acesso ao conhecimento democrático, visando a redução do
fosso das desigualdades educacionais e sociais. É um processo em que
estudantes, professores e tutores devem caminhar de mãos duplas até
mesmo pelas próprias características da EaD, que requer novas dinâmicas,
um fazer pedagógico embasado, sobretudo, nos paradigmas educacionais
inovadores.
Hoje, os avanços científicos e tecnológicos determinam o
cotidiano escolar possibilitando novas visões nesta contemporaneidade de
onde as mudanças são rápidas, necessárias, contextuais, provocando um
repensar em termos de perspectivas futuras. Considerando esta linha de
pensamento, Pedro Demo afirma:
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“(...) modernidade na prática coincide com a necessidade
de mudança social, que a dialética histórica apresenta na
sucessão e fases, onde uma gera outra. (...)’ser moderno’
é ser capaz de dialogar com a realidade, inserindo-se
nela como sujeito criativo. Faz parte da realidade, hoje,
dose crescente de presença da tecnologia que precisa ser
compreendida e comandada. Ignorar isto, é antimoderno,
não porque seja antitecnológico, mas porque é irreal”
(1993:21)
Assim, a modernidade é um desafio permanente onde a educação
deve mudar para atender o homem, o aluno, o professor, que neste momento,
deve ser CHA (dotado de Competência, Habilidades e Atitudes), visando
atender o exigente mercado de trabalho.
É sabido que a Educação à Distância, hoje, é um conhecimento
ao alcance de toda uma geração. Essa modalidade de ensino cresce cada
vez mais e vem dando oportunidade a milhares de brasileiros estudarem,
crescerem e diplomarem-se no Ensino Fundamental, Médio e Superior.
A dinâmica desse processo é que não existem, necessariamente,
salas de aula, professores e, sim, a vontade de vencer, organizar o tempo
para estudar, usar materiais impressos como livros, folhetos, revistas,
jornais e outros além de possibilitar a interação de rede de estudos assim
como professores e alunos que permanecem conectados – diminui o espaço
do aluno copista.
Um dos mais renomados teóricos da educação à distância, o
Ph.D. Michael Moore, há décadas ressalta a necessidade de autonomia do
aluno em seus estudos, seja o ensino presencial, ou à distância.
Ele é responsável pelo desenvolvimento da Teoria da
Distância Transacional, modelo analítico de Educação à
Distância com duas variáveis: o diálogo e a estrutura na
qual o diálogo é a capacidade de comunicação entre o
professor e o aluno; é a estrutura, a formação de programas
voltados para as necessidades individuais do estudante.
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A tese de Moore considera como fundamental o exercício da
independência para obtenção do melhor oferecido nesta formação de
ensino.
Necessário se faz afirmar, que neste século, o conhecimento está
por um clique e com várias opções; basta o querer e a persistência do aluno
para conseguir e/ou elaborar o seu próprio conhecimento.
Outra assertiva a respeito da EaD, é a legislação brasileira que
tornou obrigatório a presença do aluno em momento como avaliação,
estágios, defesa de trabalhos de conclusão de cursos.
É necessário considerar alguns pontos quando escolher a
Educação à Distância: o tempo, materiais didáticos, tutor e curso escolhido.
Em relação ao tutor, considera-se que ele é o orientador do
processo de autoaprendizagem responsável pela condução, passo a passo,
dos caminhos que o estudante deverá percorrer para alcançar os objetivos
pretendidos em cada momento de seu estudo. Nesse enfoque, é visto que os
estudantes precisam ser estimulados e bem orientados. Esse processo exige
acompanhamento permanente e sistemático para que os alunos se sintam
apoiados nas dimensões acadêmicas e pessoais.
Assim faz-se destaque ao pensamento: “O professor-tutor investe
na construção de uma relação de respeito e confiança, buscando despertar
o amor pelo conteúdo e visando superar os obstáculos encontrados pelo
aprendiz”. (GOZALEZ, 2005, p.79)
A EaD é uma modalidade de ensino que hoje desperta interesse,
tanto na esfera pública, como particular. É um recurso estratégico para
minorar o problema educacional do país.
Para buscar a efetividade em suas ações a EAD utiliza as
ferramentas de última geração disponíveis como: as TICs, chats, fóruns de
discussão, email.
Uma coisa é fato, a Educação à Distância não elimina as escolas,
pelo contrário, é um ator coadjuvante no processo ensino aprendizagem.
Constata-se também, que a EAD atende à parcela da sociedade
menos favorecida como também a capacitação de profissionais para o
mercado de trabalho.
Diante dessa caminhada histórica, foi possível perceber a
comunhão entre EAD e as TICs e os seus surpreendentes reflexos
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desse conjugado. Assim, EAD hoje é considerada um mecanismo de
democratização da educação, pela oportunidade de reintegração de
pessoas no sistema escolar, por ser um instrumento de qualificação pessoal
e profissional. Nesse panorama, “alunos e empresas vislumbram o saber
sem fronteiras e as instituições e governos incluem estudantes de lugares
longínquos”.
Por tudo que até aqui foi comentado, constata-se uma mudança
paradigmática na forma de conceber e perceber o conhecimento, o ensino e
a aprendizagem.
O progresso tecnológico vai forçar toda a sociedade
a enfrentar novos e difíceis problemas, apenas alguns
previsíveis. O ritmo da mudança tecnológica é tão rápido
que às vezes parece que o mundo vai estar completamente
diferente de um dia para o outro. Devemos estar preparados
para a mudança. As sociedades terão que fazer escolhas
difíceis em áreas como acesso universal, investimento
em educação legislação e equilíbrio entre privacidade
individual e segurança coletiva.” (Bill Gates.1995, p. 309)
Da década de 60 a 70, a educação à distância, utilizou materiais
escritos como suporte para as suas atividades, logo depois incorporou
o áudio (utilizando disco de vinil e fitas cassetes). O vídeo cassete, as
transmissões de rádio e televisão, o videotexto, o computador e agora a
tecnologia de multimídia que faz combinação com sons, textos, imagens,
formando assim, caminhos alternativos de aprendizagens e mais os
instrumentos de aprendizagem com feedback imediato.
Hoje, esta modalidade de ensino, mobiliza ações pedagógicas em
todo o mundo, quer nos sistemas de ensino formal como nos treinamentos
profissionais. Usada em programas presenciais para complementar a
interação.
O ensino à distância é a abertura de novas chances para o aluno
que, por vezes, fica sem acesso à sua qualificação profissional. Hoje os
fatores econômicos, sociais e tecnológicos exercem uma pressão para que
o professor se mantenha atualizado cada vez mais (educação continuada);
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são as contingências que o mundo pós-moderno impõe. Cabe aqui uma
ressalva de Valente (1996, p.38) afirmando:
Se a função do computador não for bem compreendida
e ele for implementado como um virador de páginas de
um livro eletrônico ou um recurso para fixar conteúdo,
corremos o risco de informatizar uma educação obsoleta,
fossilizando-a definitivamente
Comentando esse pensamento temos: Os professores devem
estar preparados para as mudanças, deixando os paradigmas tradicionais
e passando aos paradigmas educacionais emergentes atendendo a urgência
do novo milênio (repensar o modelo educacional).
No cenário escolar a tecnologia tem causado grande impacto.
Parece que a Escola pública dorme e, assim, afasta o novo, o diferente
de se fazer acontecer. Alguns professores “fazem do cotidiano um locus
perfeito para a falta de criatividade” e assim reafirma a cultura do “não
pode”. A esta escola mergulhada no paradigma da simplicidade linear que
prepara o aluno para a sociedade que não mais existe, é salutar que ela
acorde e introduza o paradigma da complexidade, dinâmico, inovador e
multidisciplinar.
Indubitavelmente, esta era é da informação, da sociedade em
movimento que exige de todos que fazem da escola uma transformação
constante. Nesse pensamento faz-se relevante:
No que diz respeito a ensino/aprendizagem à distância, a
ótica, a forma de perceber é diferente o mesmo colégio, a mesma sala,
o mesmo lugar. Com a evolução tecnológica, aparecem novos conceitos,
novas linguagens como campus e sala virtual, hipertextos, plataforma,
videoconferência, etc. O desafio aqui é para o aluno; este é o autor do
processo da sua aprendizagem, do seu conhecimento.
O mundo globalizado, hoje, exige uma metodologia voltada
para a qualidade do processo de aprendizagem, que a preocupação esteja
na autonomia intelectual, respeito ao ritmo individual e assimilação do
conhecimento.
Que o uso dessas tecnologias (TICs) possibilitem ao aluno
257

uma visão maior da realidade, do concreto, do abstrato, e sua inclusão na
sociedade do conhecimento.
Diante dessas evidências, mister se faz, que a educação responda
de forma satisfatória à formação do homem global integrado às necessidades
do meio. Nesse pensamento, a educação à distância surge como alternativa
de solução viável para a consecução dessas necessidades.

Considerações finais
Concebemos que as mudanças ocorridas no mundo atual
provocam transformações sociais, políticas, econômicas e culturais.
Refletem, por conseguinte, nos sistemas educacionais, cabendo à escola
reorganizar sua proposta face a esse novo contexto da pós-modernidade.
Nesse panorama, constata-se uma outra postura do educador, buscando
transformar as suas dificuldades em sucesso. Para tanto, é necessária
uma nova postura de consciência, o que classificamos de competências
profissionais, às quais são reveladas em um profissional reflexivo, dotado
sobretudo, de racionalidade instrumental. Nessa concepção, vemos
também, como base de sustentação, as novas tecnologias, que a exemplo
do computador e da informática, constituem instrumentos poderosos a
serviço da aprendizagem. Esses recursos são considerados, portanto, fator
de mudança nas formas de ensinar e aprender.
Nessa perspectiva, os recursos mencionados exigem do
educador, capacidade de aprender a utilizar o conhecimento em benefício
da aprendizagem ativa do aprender fazendo. Dessa forma, reafirmamos a
exigência de uma nova postura do educador, dotado de qualidades para
atender demandas, ou seja, aberto às mudanças e inovações face aos
constantes paradigmas impostos pelas transformações que refletem nos
sistemas educacionais, hoje.
Estamos cientes que esse impacto é marcado pelo fenômeno
“globalização” que envolve o mundo e exige de cada um de nós, novos
procedimentos, cabendo à escola, o compromisso de assumir o seu papel
como agente de mudanças, geradoras de sujeitos capacitados e a intervir e
atuar na sociedade, de forma crítica e criativa.
Isso nos remete ao ponto inicial a respeito do aprender a aprender,
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(os pilares da educação) para reduzir as desigualdades com responsabilidade
coletiva e que nos garanta a sustentabilidade do desenvolvimento
educacional e social. Que neste século luz, sejam minoradas as diferenças
individuais e que possamos atingir o nivel de democracia includente onde
os sentimentos mais nobres como a justiça, a bondade e a liberdade, farão
do homem um cidadão do século XXI.
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(RE) DISCUTINDO A SAÚDE PREVENTIVA NA
FAMÍLIA
NOGUEIRA, Narah Jaqueline Régis33

Resumo
Este artigo tem objetivo identificar e analisar as famílias que
foram atendidas junto ao Centro de Referência de Assistência Social
– CRAS/Sobral - CE em suas características, identidades culturais,
interesses, necessidades e potencialidades considerando a linha de
Pesquisa Comunicação Oral. Prevenindo assim situações de riscos por
meios de soluções do vínculo familiar no trabalho assistencial, analisado
o Plano de Ação e metas para com o técnico. Resultados da análise dos
dados, são caracterizados suas categorias, trabalho esse que interferem
conhecimentos bases para estudos acadêmicos profissionais. O sistema
de prevenção em saúde conjunto com a temática, formaram organizações
complexas que apresentavam constantes mudanças, tornando um desafio
sendo compreendidas em meio às transformações dos setores de saúde
fundamentais para políticas públicas, aproximando a sua dinâmica. As
experiências como assistente social na área social servirão de referencial
teórico sendo construída perante leituras de diversos autores sobre a
temática, metodologias de estudos. O estudo aplica-se como comparativo
de natureza mista onde tem como base SAMPIERI (2006), um processo de
coleta de dados, que analisa e vincula dados quantitativos e qualitativos.
Palavras-Chaves: Saúde. Organização Familiar. Políticas Públicas.
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Introdução
Este trabalho de pesquisa refere ao resultado da minha primeira
apresentação realizada no 5° Congresso Brasileiro de Saúde Mental,
promovido pela Associação Brasileira de Saúde Mental- ABRASME nos
dias 26 a 28 de maio de 2016 na Cidade de São Paulo, em uma “Roda
de Conversa” cujo eixo temático correspondia aos Serviços de atenção
psicossocial- Funcionamento e avaliação de dispositivos das redes de
saúde mental e atenção psicossocial. O trabalho apresentado foi fruto
de meu Mestrado defendida e aprovada em janeiro de 2015 na Cidade de
Assunção no Paraguai pela Universidade San Lorenzo (UNISAL).
O estudo tornou-se um vínculo do saber ao ser discutido
mediante as abordagens, experiências, e fala dos próprios autores nos quais
também estavam presentes na “Roda de Conversa” RC104 - sala 107
na Universidade Paulista-UNIP, Campus Indianápolis – SP junto com os
profissionais / acadêmicos das 08: 00 as 11: 00 hora conforme programação
do evento. Foi justificada a sua importância em que estavam inseridas as
temáticas bases para o seu desenvolvimento da saúde, tais como os temas
transversais que dialogam com os outros campos dos saberes, em sua
potencialidade e/ou em sua capacidade de amenizar as diferenças.
Ao abordar as estratégias de superação dos riscos sociais das
famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência SocialCRAS na cidade de Sobral- CE respectivamente sendo o CRAS Irmã
Oswalda e o CRAS do Distrito do Aracatiaçu, CRAS Aracatiaçu
período de 2010 a 2012, experiência profissional enquanto assistente
social ao buscar uma interlocução com a análise dos dados, enfrentamentos
mediante políticas públicas no estado do CE, com ênfase na assistência
social para com as famílias, ao indagar os meios de estratégias de
superação das vulnerabilidades e riscos sociais, visando à saúde de forma
não generalizada mais sim singular. Ressaltando que existe sim uma
necessidade de um acompanhamento familiar na política pública de acesso
tanto ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como na Política Nacional
de Assistência Social – PNAS, através do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS para com os usuários dos serviços e programas prestados.
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PAIF- Serviço estratégico do SUAS que ao trabalhar
as famílias dos programas de transferência de renda e
beneficiários de proteção social básica potencializar as
ações parciais famílias, contribuindo para a prevenção e o
enfrentamento de situação de vulnerabilidade, estimulando
a socialização, autonomia e protagonismo no território
(BRASIL, 2012).
A prevenção em seu sentido exposto trata-se com base no verbo
prevenir, do cuidado, em seu contexto mais amplo sendo inerente a saúde
da família ao evitar circunstâncias que possam leva-la a consecução de
atos que quer venha e/ou causam algum dano/ mal ao está no contexto
presente do estudo e as relações familiares. O foco da prevenção nos induz
ao eixo central visando a uma postura de dar condições a todos às questões
sociais e de saúde que possam vir a tornar vulnerável a família, realizando
ser dever de todos, sem desmerecer aos profissionais responsáveis sociais/
saúde de referência.

Objetivo geral
Identificar e analisar junto ao Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS as famílias em suas características identidades
culturais, interesses, necessidades e potencialidades, visando à prevenção
e o fortalecimento de superação de vulnerabilidades. Prevenindo assim
situações de riscos e proporcionando o engrandecimento do universo de
conhecimento e melhor preparação para o enfrentamento da realidade.
Objetivos específicos
•

•

Ampliar a rede de conhecimento para a atuação preventiva,
despertando a autonomia das famílias, ampliando as
oportunidades de acesso das famílias e indivíduos à rede de
proteção socioassistencial. (Intervenção);
Analisar o contexto criticamente para possibilitar o
desenvolvimento da cidadania através do conhecimento por
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•

meio de constatações observadas e encontro com as famílias
mencionadas. (Intervenção);
Ampliar o conhecimento profissional acerca da atuação do
assistente social no cotidiano. (Ação).

Métodos e metodologia
Segundo o contexto social inserido acima mencionado, a
efetividade das ações desenvolvidas, os vínculos de fortalecimentos e
convivência foram possíveis através de palestras, cursos, seminários,
encontros com responsáveis, pastorais, instituições, sociedade civil,
programas e serviços prestados, rodas de conversa e participação das
famílias com seus membros.
É preciso sempre em uma intervenção protetiva, a inclusão de
políticas públicas, de ações visando garantir o cuidado e os acessos, aos
direitos desde a atenção básica em conjunto com atividades que trabalhem
também os responsáveis e as famílias. Intuito promove a informação, o
esclarecimento, o reflexo em suas estratégias de enfrentamento de suas
vulnerabilidades sociais e riscos.
O processo de territorização seja para a educação, saúde,
assistência social ou para qualquer área de atendimento à
população dos municípios, são de fundamental importância
para que sejam diagnosticadas as potencialidades e
vulnerabilidades de uma determinada comunidade.
(NOGUEIRA, 2015)
A promoção de espaços, intersetorialidade locais para a
articulação de ações e elaboração de planos e atuação conjunta focalizados
na família em suas relações com a participação de profissionais da saúde,
da assistência social, da educação, bem como órgão de promoção, proteção
e defesa. Perfazem uma assevera importância de orientação para que as
forças produtivas e as forças sociais em uma melhor eficiência, eficácia,
através de informação, acompanhamento, cultural, lazer e diversas ações.
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A saúde possui dimensões em que associadas, projetam
novas oportunidades no decorrer de nossos países. Ela
é parte política social e do sistema de proteção social,
frente de geração de riqueza. O direito a saúde se articula
com um conjunto altamente dinâmico de atividades
econômicas que podem relacionar-se virtuosamente,
buscando crescimento econômico e a igualdade com
objetivos complementares. (GIOVANELLA, 2012)
Não houve a pretensão de abordar todas as questões
metodológicas a níveis de graduação, especialização e pós- graduação do
estudo, ao falar de maneira dinâmica as etapas do projeto de pesquisa ação
utilizado e seu acompanhamento técnico- científico, mas sim de contribuir
para conhecimentos ulteriores, no sentido de consulta por parte dos
profissionais e acadêmicos. Através das metodologias usadas relacionar
entre variáveis dos estudos, estimulando, motivações para encontramos
respostas as dúvidas: Existe nessa família uma identidade familiar?
Como articulam as demandas internas, provenientes da necessidade de
cada um no cotidiano e as provenientes do espaço sócio -institucional?
Que estratégias se utilizam para lidar perante a sua situação familiar em
função das pressões socioeconômicas? Perfazendo um total de em média
de vinte famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) da cidade de Sobral -CE e uma média de vinte famílias
acompanhadas pelo CRAS do Distrito de Aracatiaçu - CE, lembrando que
elas correspondiam à amostragem do estudo, pois tínhamos um total de em
média cem famílias com percentual amostra de dez por cento.
Em meios às mudanças estruturais e as formas de organização
familiar/ arranjos familiares, relações familiares e estudos afins com o
tema saúde e seus temas transversais, vulnerabilidades e riscos sociais,
a questão do cuidado se faz tornar presente de forma consciente e não
inconsciente, a saúde em suas situações atuais/ sociais devem ser (RE)
discutida de maneira preventiva, focando a questão de não visar à saúde só
como doença, no sentido de doença.
Muitos fatores internos e externos contribuem para os aspectos
favoráveis e desfavoráveis (positivos /negativos) ao compreender quais
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foram às estratégias de superação das dificuldades e riscos sociais
familiares, dos profissionais, do acompanhamento direto e indiretamente
com as redes de proteção social básica do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), do Sistema Único de Saúde (SUS) e critérios da amostra
da pesquisa por acessibilidade e planejamento familiar completo, ou seja,
com o plano de ação totalmente preenchido com as metas, estratégias,
objetivos, encaminhamentos, acompanhamentos, procedimentos,
avaliação, monitoramento, execução em um período de 2010 a 2012 tendo
como resultado o fenômeno da Co- dependência a longo e gradativo prazo.
Com as amostras quantitativas e qualitativas identificadas,
discutidas na apresentação de Mestrado em 2015- Tema (RE) Discutindo
a Saúde Preventiva na Família, tendo resultado da Co- dependência ao
ser discutida e analisada posteriormente submeteu a ser aprofundada
os estudos com fundamentos na psicanálise clínica, suas entrelinhas no
Doutorado elaboradas ano de 2017.

Resultados esperados
Com a implantação das ações proposta esse estudo de pesquisa,
espera-se para cada uma das etapas de atuação os seguintes resultados:
a)
Para a sensibilização e mobilização da equipe na
reorganização das campanhas e divulgação dos serviços prestados pelo
CRAS:
- Participação de 80% dos profissionais na área social e 100% da
busca das famílias aos serviços socioassistenciais.
b)
Através da Análise:
- Realizar uma discussão perante a experiência. Tendo 100%
compreensão para avançar estudos ulteriores.
c)
Através dos objetivos profissionais:
- Fornecer observações importantes, visando um melhor
aprimoramento do estudo.

Abrangência da área de pesquisa
Tivemos como referências de sua abrangência técnico-científica,
Centro de Referência de Assistência Social- CRAS; Redes Sociais; Perfil
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das Famílias Beneficiarias do Programa Bolsa Família; Orientações
Técnicas – CRAS; Matricialidade sócio familiar; Territorização CRAS;
Gestão Local e Avaliação das ações.
Gráfico 1 - Dados quantitativos/ qualitativos estratégias

Fonte: Pesquisa do autor (2015)

Como resultado da análise e observações constatou-se:
Ø O fenômeno da Co- dependência.
Ø Ressalto da Ação Triangular partindo do indivíduo A (dependente)
com o B Co- dependente (Responsável) e o Indivíduo C que é a
sua família.
Ø A saúde preventiva é vista em meio ao histórico familiar dentro
da realidade local, nas relações familiares.

A importância do trabalho para a área correspondente
O estudo se pautou em investigar as proposições que possibilitam
uma (Re) discussão da saúde preventiva na família, visto que o conceito
que se teve acerca deste não é unívoco e abordar as experiências como
assistente social na área social.
• Como contribuição constatou-se que as políticas de proteção
e promoção social elas ganham espaço como prioridade na agenda do
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Estado. Ou seja, as ações sociais são importantes para o processo de
desenvolvimento.
Gráfico 2 - Dados quantitativos / qualitativos avaliação

Fonte: Pesquisa do autor (2015)
Gráfico 3 - Dados quantitativos/ qualitativos acessibilidade

Fonte: Pesquisa do autor (2015)

Considerações finais
O conhecimento adquirido através da fala, foi um elemento
desencadeador para a construção coletiva, resultante da interlocução
do diálogo e da produção intersubjetiva. Com a pretensão de instigar as
proporções que possibilitam uma (re) discussão sobre família, visto que se
tornou difícil estabelecer um referencial único, existe na família, sim uma
identificação familiar em meio a realidade e composição. Sobre a saúde
na família, a saúde não deve ser vista somente no sentido de “doença”
com as mudanças estruturais, o enfrentamento da realidade e os agravos
apresentados nas coletas de dados. E sim em seu sentido preventivo,
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pois com o Plano de Ação foi possível contribuir para a prevenção e o
enfrentamento de suas dificuldades, adquirindo, formas de como lidar
com as situação identificada promovendo autonomia. No que consiste aos
procedimentos técnicos no decorrer da atuação profissional perante os
meses e ano abordado houve aprimoramento e maior capacitação.
A contribuição deste artigo é relevante no sentido do que se fez
uma reflexão em nível acadêmico, apontando a necessidade de verificarmos
e acompanharmos as mudanças estruturais das famílias para as políticas
públicas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS: A CONTRIBUIÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL NO ACESSO DE IDOSOS NAS
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NA
REGIÃO NORTE DO CEARÁ
PINHO, Anastácia Lima de - UNISAL34

Resumo
O trabalho faz reflexões em torno das Políticas Públicas e tem
como objetivo geral IDENTIFICAR como o serviço social pode contribuir
no acesso dos idosos nas Instituições de Longa Permanência na Região
Norte do Ceará. Faz considerações a Constituição Federal de 1988, como
também aos direitos sociais e sua eficácia. Procurando assim uma resposta
para a eficácia dos direitos sociais já que se observa uma carência social
agravada por várias demandas, tanto social quanto política não atendida.
Pretende-se pesquisar pessoas idosas, aleatoriamente, instituições de longa
permanência e profissionais do serviço social para assim se obter dados, e
estes serão computados através do programa Excel para que assim se possa
utilizar destes resultados para intervenções que priorize o acesso destes
idosos nas ILPIs.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Serviço social. Idosos. Instituições de
Longa Permanência. Acesso.
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Introdução
O artigo aborda o tema Políticas Públicas, ou, mais
especificamente, a contribuição do serviço social no acesso de pessoas
idosas nas Instituições de Longa Permanência na Região Norte do Ceará.
Atualmente ouvimos em nossa sociedade, de uma forma geral, o uso
dos termos: idoso, velhice e terceira idade. A qual nos remete a pensar
de que forma podemos nos referir a essa etapa da vida do ser humano?
Dai passamos a nos perguntar, será que estes termos se referem ao mesmo
fenômeno? SIMONE DE BEAUVOIR (1970 p. 40), já assinalava nos
anos 70 que “não reconhecemos a velhice em nós, nem sequer paramos
para observá-la, somente a vemos nos outros, mesmo que estes possuam a
mesma idade que nós”.
Já NETO (2002), considera o envelhecimento como um processo,
a velhice como uma etapa da vida, e idoso como resultado e sujeito destes.
Além disso, uma vez que é considerado apenas como categoria social
o idoso é alguém que existiu no passado, que realizou o seu percurso
psicossocial e que apenas espera o momento fatídico para sair inteiramente
da cena do mundo.
Todos estes significados sobre idoso, velhice e terceira idade nos
termos propostos, podemos ver que está envolto por mitos e preconceitos,
depreciando o fenômeno de envelhecimento, trazendo assim sofrimento e
desconforto para essa geração.
Diante destes mitos e preconceitos observa-se um cenário de
vulnerabilidade social, onde podemos perceber as diversas manifestações
da questão social que afetam principalmente os segmentos vulnerabilizados
da população, especialmente as pessoas idosas que vivem com baixa renda
e têm dificuldades de acesso ás Instituições de longa Permanência na
Região Norte do Ceará. Por não terem famílias ou não terem cuidador na
família e ou doenças de diversas naturezas.
Por isso o acesso dos idosos nas Instituições de Longa
Permanência tem sido um desafio para quem a procuram. Muitos
desconhecem seus direitos. Portanto, diante destes valores éticos faz-se
necessário IDENTIFICAR como o serviço social pode contribuir para o
acesso dos Idosos nas Instituições de Longa Permanência na Região Norte
do Ceará?
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Políticas públicas
Políticas Públicas são conjuntos de programas, ações e decisões
tomadas pelos governantes (nacionais, estaduais ou municipais), contando
com a participação direta ou indireta da população que visam assegurar
determinado direito de cidadania para a sociedade, ou seja, para determinado
segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a
direitos assegurados na Constituição Federal. Dessa forma, devendo-se
compreender que, ao findar um estudo, existem variáveis que não foram
exploradas. Devido às mudanças e avanços tecnológicos, impostos pelo
próprio ambiente em que as Instituições estão inseridas.
Podemos dizer ainda que Política Pública é uma intervenção
na realidade social que tem a finalidade de efetivar vontades e direitos.
Normalmente é resultado de um compromisso público entre a sociedade e
o Estado, firmado em um espaço e em geral na materialização das políticas
públicas que se faz através da tradução de um plano de ação composto por
programas e projetos.
RODRIGUES compreende que:
Políticas públicas são resultantes da atividade política,
que requerem várias ações estratégicas destinadas a
implementar os objetivos desejados [...] constituem-se
de decisões e ações que estão revestidas da autoridade
soberana do poder público. (Rodrigues, 2011, p.14).
privada.

Esse processo refletirá, inclusive, na administração de nossa vida
Já ECLÉA BOSI, por sua vez, afirma que:
Na sociedade capitalista, o velho não é considerado um
ser humano porque, enquanto trabalhador, nunca foi assim
considerado. A noção que temos de velhice decorre mais da
luta de classes que do conflito de gerações. É preciso mudar
a vida, recriar tudo, refazer as relações humanas doentes
para que os velhos trabalhadores não sejam uma espécie
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estrangeira. Para que nenhuma forma de humanidade seja
excluída da humanidade é que as minorias têm lutado,
que os grupos discriminados têm reagido. As mulheres, o
negro, buscam pelos seus direitos, mas o velho não tem
armas. Nós é que temos que lutar por ele. (Bosi, 2001,
p.81).
Nesse contexto, é relevante entender como avançaram as políticas
públicas de atendimento ao idoso. O processo de reorganização das
políticas sociais observado no país nas décadas de 1990 e 2000 impactou
a política de assistência social e de segurança alimentar, promovendo
ainda a instituição da política de transferência de renda. A política de
assistência social adquiriu um novo estatuto com a Constituição de 1988,
reconhecida como política pública e como direito do cidadão no contexto
da seguridade social. Mas foi a partir da promulgação da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), em 1993, que teve andamento seu processo de
reorganização.
Vale ressaltar ainda que, uma importante mudança, do ponto de
vista das politicas públicas foi a implementação do SUAS, Sistema Único
de Assistência Social, que trouxe a divisão da proteção social no Brasil, em
dois eixos: a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial
(PSE).
A Proteção Social Básica – PSB destina-se à população que vive
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza; e privação
e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionados e de pertencimento
social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências,
dentre outras). O objetivo é prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições; fortalecer os vínculos
familiares e comunitários; garantindo assim o acesso aos programas de
transferência de renda.
As políticas de cuidados de longa duração aos longevos brasileiros
encontram-se no escopo da PSE, Proteção Social Especial, cabendo a ela
o atendimento aos idosos e ás famílias que se encontram em situação de
risco social, desabrigados ou tendo seus direitos básicos, inclusive à vida e
à moradia, ameaçados.
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A Proteção Social Especial, PSE é uma política intersetorial
do Ministério da Saúde que gerencia dois tipos de serviços sociais com
complexidade de teor médio e alto. Para os idosos, e são assegurados como
serviços de médio alcance, o cuidado domiciliar formal e, como serviços de
alta relevância, que inclusive visam à preservação da vida, o atendimento
integral institucional, casa-lar, república, casa de passagem, albergue e a
família substituta.
Com a instituição da Política Nacional do Idoso que previa a
criação do Conselho Nacional do Idoso e fazia referencia aos Conselhos
Estaduais e Municipais e do Distrito Federal, cria um conjunto de ações
governamentais que deveriam implementar as políticas para a pessoa idosa
em várias áreas como: assistência social, habitação, saúde, educação,
cultura, lazer e previdência social.
Em três de julho de 1996, a Politica Nacional do Idoso
foi regulamentada através do Decreto Presidencial no. 1.948. Nesta
regulamentação, são atribuídas às competências dos órgãos e entidades
públicas para a execução da Política Nacional do Idoso, e ela ainda remete
ao Conselho Nacional de Seguridade e aos Conselhos Setoriais, no âmbito
da seguridade, a formação, coordenação, supervisão e avaliação da Politica
Nacional do Idoso, respeitadas as respectivas esferas de atribuições
administrativas.
As Políticas Públicas são ainda entendidas como decisões de
governo que influenciam na vida de um conjunto de cidadãos.
PEREIRA define Políticas Públicas: “Como linha de ação
coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em leis.”
(Pereira, 1996, p.130).
Já BONETI, diz que: “Política pública é o resultado da dinâmica
do jogo de foras que se estabelecem no âmbito das relações de poder,
relações essas constituídas pelos grupos da sociedade civil.” Boneti (1997,
p.188).
Observando estas duas reflexões de PEREIRA e BONETI,
podemos ver que as políticas públicas fazem ainda a correspondência às
orientações e disposições do governo, através das mais diversas decisões
nas esferas sociais, influenciando a população direta ou indiretamente, nos
âmbitos pessoais, profissionais, sociais e também educacionais.
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Eficácia dos direitos sociais
Ao refletir sobre a aplicabilidade dos Direitos Sociais garantidos
pela Constituição Federal de 1988, que nos remete a uma tarefa árdua,
uma vez que percebemos que esses direitos parece não possuir eficácia
alguma, já que se constata no Brasil uma carência social, agravada por
várias demandas, também sociais, não atendidas. E talvez a maior prova
desta falta de eficácia, é a não produtividade de resultados seja ela a
constatação de que milhões de brasileiros ainda não têm garantido o direito
básico de dignidade, vivendo em situações de extrema pobreza, aliada à
falta de serviços públicos básicos, tais como educação, saúde, segurança
e moradia.
MORAES diz que: “Os direitos sociais são direitos fundamentais
próprios do homem-social.” (Moraes, 2014, p. 595).
Os direitos sociais são direitos fundamentais próprios do
homem-social, porque dizem respeito a um complexo de relações sociais,
econômicas ou culturais que o cidadão desenvolve para realização da vida
em todas as suas potencialidades, sem as quais o seu titular não poderia
alcançar e usufruir dos bens que necessita.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem a respeito de
quais seriam esses direitos e quais as suas garantias mínimas.
BOBBIO diz que:
Com efeito, o problema que temos diante de nós é jurídico
e, num sentido mais amplo, político. Não se tratam
de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua
natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo
mais seguro para garanti-los, para impedir que, pesar
das declarações solenes, sejam continuamente violados...
Com efeito, pode-se dizer que o problema do fundamento
dos direitos humanos teve sua solução atual na Declaração
Universal dos Direitos do Homem, aprovada pelaAssembleia
Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.
(Bobbio, 1992, p.25).
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Por tanto esta Declaração possui uma enorme relevância
internacional e tem como objetivo criar uma ordem mundial apoiada
no respeito à dignidade humana impedindo assim que se priorize um
determinado direito ou categoria de direitos em detrimento de outra,
permitindo a conclusão de equivalência dos Direitos Humanos.
PIOVESAN assegura que:
Só o reconhecimento integral de todos estes direitos pode
assegurar a existência de cada um deles, já que sem a
efetividade de gozo dos direitos econômicos, sociais e
culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras
categorias formais. (ESPIELL, 1986 apud Piovesan, 2014,
p. 6).
Diante do exposto percebe-se que, as convicções
compartilhadas entre os países que assinaram a Declaração das Nações
Unidas não foram praticadas com a relevância esperada, se consideradas as
frequentes violações dos direitos humanos em vários países.
Na prática, o que se observa é que os direitos humanos voltados
aos pobres, muito embora reconhecidos já que a legislação não é dirigida as
classes sociais, credo, religiosos ou cor, não são efetivados como deveriam.
Contudo, há uma grande controvérsia na doutrina e na
jurisprudência acerca da questão da aplicabilidade imediata dos direitos
fundamentais sociais, em virtude do entendimento de que à eficácia destes
direitos sempre esteve atrelada às normas constitucionais programáticas,
apresentando, portanto, eficácia limitada e aplicabilidade indireta, a
depender da legislação infraconstitucional para regulamentar a vontade do
constituinte.
Com isso podemos perceber que os direitos são caracterizados
pela prestação negativa por parte do Estado. Tal fato significa que este
deve obedecer a determinadas limitações em face do cidadão, o qual
tem o direito a não sofrer invasões e de ser livre de atitudes arbitrárias.
Tais restrições também são impostas aos outros cidadãos, apesar de
especialmente voltadas para atitudes das autoridades públicas.
Vale ressaltar ainda que, a análise em torno da eficácia dos
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direitos sociais, nos mostra que muitas das vezes é necessário à intervenção
por parte do poder judiciário como forma de garantir e efetivar os direitos
sociais.

Contextualizando o serviço social
Fazendo o relacionamento do Serviço Social com a questão social
e com as politicas sociais do Estado, tornou-se necessário o debate sobre
a problemática do Estado: O Estado liberal, o Estado intervencionista, e
as funções educativas, politicas e sociais que se desenvolvem no âmbito
do Estado moderno. Dai surge o Serviço Social, como profissão e como
ensino especializado, que se beneficiou com esses elementos históricos
conjunturais. Ao mesmo tempo em que se ampliava o mercado de trabalho
e, criavam-se as condições para uma expansão rápida das escolas de
Serviço Social.
IAMAMOTO e CARVALHO fazem uma reflexão sobre o
trabalho do assistente social onde nos diz:
O Serviço Social, enquanto um tipo de especialização do
trabalho coletivo, sua inserção no mercado de trabalho
aparece intermediada por um contrato de compra e venda
da sua força de trabalho, o qual vincula os profissionais às
organizações sociais públicas ou privadas. (Iamamoto e
Carvalho, 1986, p.77-85).
Observando esta reflexão podemos perceber que o assistente
social, ao converter sua força de trabalho em mercadoria, pela via da
prestação de serviços, ele transforma-se em trabalho em geral, torna-se
parte do investimento capitalista e adquire a forma valor. Podemos perceber
ainda que o assistente social vende um conjunto de procedimentos históricos
e socialmente reconhecidos, que previamente nos remete a intervenção
profissional. Diante deste fato podemos atribuir particularidade à profissão.
Pois, no princípio, o Serviço Social possuía um caráter de
filantropia, sem, contudo, apresentar um perfil profissional. Durante muito
tempo, mesmo assim se manteve, aderindo, posteriormente, aos dogmas
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da doutrina social da Igreja Católica, que deu um aspecto humanista à
profissionalização desta área, perfil este que foi incorporado no início
do século passado, pelo Serviço Social desenvolvido no Brasil. Com
este perfil o Serviço Social surge da emergência da Questão Social e do
conjunto das expressões da desigualdade social, econômica e cultural, ou
seja, problemas da sociedade capitalista madura, do antagonismo entre o
Capital e o Trabalho. E possui três grandes momentos:
A partir da década de 1960, caracteriza-se pelo movimento de
reconceituação e tem como marco referencial a procura de um modelo
teórico-prático para nossa realidade. Com essa realidade o Serviço Social
fundamenta sua teoria nas Ciências Sociais, para inserir-se nos fenômenos
em transição, procurando capacitar o homem para que lute, construa e
contribua para as reformas sociais. Atendendo então, às novas exigências,
o Serviço Social na prática com o idoso, tem o desafio de conscientizar
a população do verdadeiro papel do idoso, garantindo o seu lugar numa
sociedade que passa por grandes mudanças que estão centradas no avanço
tecnológico, favorecendo a relação entre mercado e consumo, e nessa
lógica valoriza-se quem produz e consome.
Cabe ainda ao Serviço Social, em sua função educativa e política,
trabalhar os direitos sociais do idoso, resgatar sua dignidade, estimular
a consciência participativa do idoso objetivando sua integração com as
pessoas, trabalhando o idoso na sua particularidade e singularidade, levando
em consideração que ele é parcela de uma totalidade que é complexa e
contraditória.

Instituições de longa permanência para idosos
As Instituições de Longa Permanência para Idosos na Região
Norte do Ceará são definidas como “instituições governamentais ou não
governamentais”, geralmente são de caráter residencial, destinadas a
domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com
ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.
Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia:
As ILPIs são estabelecimentos para atendimento integral
institucional, cujo público alvo são as pessoas de 60 anos
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ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem
de condições para permanecer com a família ou em seu
domicílio. Essas instituições, conhecidas por denominações
diversas – abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica
geriátrica e ancianato – devem proporcionar serviços
na área social, médica, de psicologia, de enfermagem,
fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, e em outras
áreas, conforme necessidades desse segmento etário.
(BORN e BOECHAT, 2006, p.1131-1141).
O que se observa é que estas Instituições como podem assim
serem chamados de Instituições de Longa Permanência para Idosos
expressa mais do que uma adaptação de significados: Que nada mais é
que uma tradução de um novo paradigma. Mesmo quando ainda chamadas
coloquialmente de asilos, já mostravam transformações resultantes da
transição demográfica e epidemiológica, Os residentes geralmente eram
pessoas que tinham enfermidades degenerativas ou muito idosas, e ao
mesmo tempo conviviam com problemas de pobreza.
BRITO e RAMOS (2002, p.394), dizem que, “As instituições de
longa permanência para idosos são uma opção de cuidados para pessoas
mais frágeis, muito dependentes ou que por razões médico-sociais não
podem ficar em suas residências”.
No ano de 2003, a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia sugeriu que isto fosse mudado devido ao envelhecimento da
população e o aumento da sobrevivência de pessoas com incapacidades
físicas e mentais obrigaram uma mudança: os asilos deixaram de fazer
parte da rede de assistência social ao idoso e passaram a fazer parte da
rede de assistência à saúde. Para expressar a nova função híbrida dessas
instituições, foi adotado o conceito de ILPI. Com isso percebe-se que, as
Instituições de Longa Permanência tiveram sua origem e estão ligadas
aos asilos, inicialmente dirigidos à população carente que necessitava de
abrigo, frutos da caridade cristã diante da ausência de políticas públicas.
Isso justifica que a carência financeira e a falta de moradia estejam entre
os motivos mais importantes para a busca e acesso, nestas instituições bem
como o fato de a maioria das instituições brasileiras serem filantrópicas.
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Perfil das instituições de longa permanência
O que se observa é que a maioria das Instituições de Longa
Permanência é de natureza filantrópica, sem fins lucrativos. Isto aponta
para uma tendência de mudança no perfil das instituições. Pois não
comtempla em sua maioria a infraestrutura adequada para se quer receber
além dos idosos, pessoas portadoras de transtorno mentais, pois esse tipo
de estabelecimento também deve cumprir certos requisitos. Além disso, no
caso de atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, as
ILPIs também devem se estruturar para oferecer um tratamento adequado.
Observa-se ainda, a necessidade de tratamento e organização
de atividades com medidas para reabilitar e dar segurança aos internos,
que devem receber acompanhamento multiprofissional, alimentação e
atividades terapêuticas. Com o aumento desta demanda de internos, idosos
ou não, dependentes ou não com necessidades especiais, torna complexo
o atendimento nas ILPIs, exigindo assim um trabalho multidisciplinar e
intersetorial da atenção primária, através das UBS, (Unidade Básica de
Saúde), PSF, (Programa Saúde da Família), CAPS, (Centro de Atenção
Psicossocial), e demais estruturas de saúde.
As ILPIs são pequenas, e atendem em média, cerca de 30 residentes
e estão trabalhando em muitas das vezes com grandes dificuldades, tanto
de recursos financeiros quanto de profissionais especializados.
As despesas de uma instituição são muito afetadas pela sua
natureza jurídica e pela oferta de serviços. O certificado de filantropia
assegura às instituições isenções de taxas e de alguns impostos, com
maiores chances de receber doações e a contarem com pessoal voluntário
e ou cedido do município e ou do Estado.
A maior parcela das despesas das ILPIs é destinada a pagamento
de pessoal que trabalham e com o restante pagam-se água, luz, telefone e
medicamentos, pois estas despesas são, geralmente, de responsabilidade
dos familiares ou advêm de doações. Os outros gastos, como aluguel,
pequenos consertos, combustível, manutenção da Instituição e ou aquisição
de material de escritório.
A maioria das Instituições de Longa Permanência sobrevive
principalmente dos recursos advindos dos residentes e ou familiares.
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Como também recebem financiamento público através do município ou
do Estado. Podendo contar ainda com outros tipos de contribuição na
forma de parcerias, como, por exemplo, fornecimento de medicamentos e
serviços médicos.

Metodologia
Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, a princípio será
realizado um levantamento bibliográfico que permita um entendimento
maior sobre assunto e de como identificar a dificuldade dos idosos no
acesso nas Instituições de Longa Permanência da Região Norte do Ceará.
Desta forma, será possível construir um referencial teórico rico para que
embase a pesquisa.
Na segunda etapa do estudo, pretende-se fazer uma pesquisa a
29 municípios da região norte do Estado do Ceará, aleatoriamente como
também aos profissionais da área de serviço social e nas Instituições de
Longa Permanência, iniciando-se com a ideia de que é necessário se
entender o máximo possível da realidade vivenciada em uma instituição
deste tipo, para posteriormente traçar os caminhos pelos quais podemos
chegar aos resultados esperados com a aplicação de questionários com
perguntas direcionadas ao assunto.
O estudo faz ainda reflexões em torno das Políticas Públicas, faz
considerações a Constituição Federal de 1988, como também aos direitos
sociais e sua eficácia. Buscando assim uma resposta para a eficácia dos
direitos sociais já que se observa uma carência social agravada por várias
demandas, tanto social quanto política não atendida.
As informações aqui apresentadas tem foco qualitativo e
quantitativo, pois segundo ALVARENGA:
As investigações qualitativas e quantitativas examinam
costumes, comportamentos, atitudes experiências de vida,
etc., tal como são sentidas pelos sujeitos envolvidos na
investigação. E o objetivo é aproximar as pessoas, com o
intuito de compreender a situação problemática e ajudar
aos envolvidos na solução da mesma. Analisa-se ainda
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com eles a percepção que os mesmos têm da realidade e de
suas próprias vivências. (ALVERENGA, 2012, p.10–51).
As informações qualitativas serão coletadas e serão apresentadas
de forma descritiva, já os dados quantitativos serão processados no programa
Excel. As informações serão apresentadas em gráficos estatísticos. E as
mesmas serão analisadas e interpretadas para se chegar às conclusões.

Considerações finais
Na década de 1960, em uma conjuntura de ampliação da
participação política e de radicalização das lutas sociais, o Serviço
Social passa a integrar-se ás experiências e a se comprometer com as
transformações estruturais, que se generalizam por todo o país em um
cenário de acirramento das reivindicações pelas estruturas e reformas de
melhorias na vida do ser humano.
Com essa preocupação o Serviço Social, sob os influxos da
predisposição á mudanças, desencadeia na América Latina um amplo
movimento de renovação ideopolítico. O movimento de reconceituação
que impõe aos profissionais do Serviço Social a necessidade de construir
um novo projeto profissional, comprometido com as demandas e interesse
dos trabalhadores e das camadas populares usuárias das políticas públicas.
Diante do exposto, faz-se necessário um questionamento para
IDENTIFICAR como o serviço social pode contribuir no acesso dos
idosos que buscam acesso nas Instituições de Longa Permanência na
Região Norte do Ceará.
Pois, é no bojo dessa identificação que poderá se confrontar
diferentes tendências ao acesso dos idosos nas ILPIs que contemple pontos
falhos. E que diante desta fragilidade o serviço social possa se utilizar
dos fundamentos teóricos, metodológicos e práticos na direção social de
sua intervenção porque é possível que estes idosos passem o resto de suas
vidas nessas instituições, pois todo ser humano aspira viver plenamente
e criativamente sua vida, na posse plena do objeto, com segurança e
autoconfiança, num ambiente estável e acolhedor.
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Resumo
Com a globalização e a imposição da sociedade atual, a
necessidade de comunicar-se, tem favorecido a expansão dos diversos
meios de comunicação abrindo espaço para a propagação da
diversidade inclusiva e uma delas é a inclusão da Libras como uma
Língua oficial da Comunidade Surda. O presente artigo foi elaborado
com o propósito de analisar os avanços e barreiras encontrados após os
quinze anos da aprovação da Lei de LIBRAS nº10.436/02, contribuindo
para a verificação da aplicabilidade após seu reconhecimento. A
metodologia foi feita através de estudos bibliográficos, marcos políticos
e pesquisa empírica. A justificativa da pesquisa foi analisar os avanços e
barreiras após os quinze anos de inserção da Lei de Libras, mostrando que
ainda há necessidade de melhorias na educação inclusiva, configurando
assim o problema desta pesquisa. Após a regulamentação da lei houve
avanços na inclusão de alunos surdos no ensino regular, mas ainda existem
inúmeras barreiras existentes para a aplicabilidade da lei, com o aumento
da procura de escolas inclusivas, percebe-se que existe um distanciamento
entre o ideal legal e o real existencial.
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Introdução
A educação especial é de grande relevância nos dias atuais, pois
a cada dia está mais presente na sociedade, nas escolas e no mercado de
trabalho, é uma área que vem expandindo cada vez. Devido as mudanças
ocorridas nas leis e estatutos das pessoas com deficiência, a procura pelo o
ensino regular tem crescido a cada dia.
A Língua Brasileira de Sinais – Libras foi reconhecida
oficialmente no ano de 2002 pela Lei 10.436/02 e sancionada após dois
anos pelo decreto 5.626/05 no qual em seu art. 2º Para os fins deste
Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva,
compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de
Sinais - Libras. Desde então, passaram- se 15 anos da promulgação da lei,
aconteceram muitos avanços na área da surdez, após a lei muitas barreiras
foram superadas, mas também muitas existentes ainda.
Para Dizeu e Caporalli (2005), o diferencial dessa língua na vida
dos surdos minimizando as dificuldades de aprendizagem que é comum
nas situações em que a eles é imposta a língua oral, pois aquela é adquirida
sem necessidade de treinamentos árduos e repetitivos.
Portanto, a Língua de Sinais é fundamental para o desenvolvimento
dos surdos englobando várias esferas, minimizando as dificuldades de
comunicação, mas é perceptível que existem inúmeras dificuldades a
serem superadas

Metodologia
A pesquisa foi baseada através de estudos bibliográficos, marcos
políticos com fundamentação na literatura em Libras, para conhecer a
evolução e os desafios na área da surdez após a regulamentação da Lei
10.436/02
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Discussões
A Educação dos Surdos ao longo da História
Os surdos ao longo da sua história tiveram vários desafios
a serem superados, na Antiguidade os surdos não eram considerados
seres humanos, marginalizados e isolados do convívio com a sociedade.
No século XVI o médico, Gerolamo Cardano, afirmava que a questão
da surdez não o impedia deles aprenderem, “concluiu que a surdez não
prejudicava a aprendizagem, uma vez que os surdos poderiam aprender a
escrever e assim expressar seus sentimentos” (JANNUZZI, 2004, p.31).
Então surgiu um novo olhar para as pessoas surdas, segundo Soares (1999),
Cardano afirmou que o surdo possuía habilidade de raciocinar, isto é, que
os sons da fala ou ideias do pensamento podem ser representados pela
escrita, desta maneira, a surdez não poderia se constituir num obstáculo
para o surdo adquirir o conhecimento.
Os olhares para o surdo foram mudando, o processo educacional
cada vez mais sendo desenvolvido. Uma família espanhola teve vários
filhos surdos, essa família essa então resolveu ir até a um mosteiro, onde
tinha um monge chamado Pedro Ponce de Leon, no qual desenvolvia
métodos educacionais,
Reily (2007) comenta que foram enviados ao mosteiro,
apenas, os filhos das famílias que faziam parte da nobreza
espanhola para receberem atendimento educacional e os
surdos que não pertenciam à elite social da época viviam
em verdadeira miséria, sofrendo a falta de trabalho e o
isolamento social (SILVA et al, 2006).
Um monge chamado Pedro Ponce de Leon, foi quem o alfabeto
manual, “um modo de soletrar no ar, formando letras com os dedos”
(PLANN, 1997, p.30). Sendo ainda de uma forma rudimentar, diversas
metodologias foram sendo desenvolvidas, percebendo assim que existia a
possibilidade educacional.
Durante o século XVIII aumentou o número de educadores,
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que desenvolveram diferentes metodologias para os surdos, o que mais se
destacou foi o francês Charles Michael L’Epee, fundando a primeira escola
gratuita para o surdo, além de publicar em livros os métodos utilizados
para a educação dos surdos.
[...] linguagem de ação, uma arte metódica, simples e fácil,
pela qual transmitia a
seus pupilos ideias de todos os tipos e até mesmo,
ouso dizer, ideias mais precisas do que as geralmente
adquiridas através da audição. Enquanto a criança ouvinte
está reduzida a julgar o significado de palavras ouvidas,
e isto acontece com frequência, elas aprendem apenas
o significado aproximado; e ficam satisfeitas com essa
aproximação por toda a vida. É diferente com os surdos
ensinados por L’Epée. Ele só tem um meio de transmitir
ideias sensoriais: é analisar e fazer o pupilo analisar com
ele. Assim, ele os conduz de ideias sensoriais a abstratas;
podemos avaliar como a linguagem de ação de L’Epée é
vantajosa sobre os sons da fala de nossas governantas e
tutores (Sacks 1990, p.37).
O processo educativo era bastante variado, assim englobavam
diferentes tipos de aprendizagem [...] tinham acesso aos conhecimentos de
geografia, astronomia, álgebra, etc., bem como artes de ofício e atividades
físicas” (SILVA et al, 2006, p.23-24).
Priorizando sempre a língua de sinais, houve também as críticas
pelo uso da mesma, para muitos o pensamento se dava pela utilização da
fala e não dos sinais.
Em 1880 com a finalidade de analisar os processos educativos
dos surdos aconteceu o Congresso de Milão, tendo ouvinte como maioria
dos participantes de diversos países. Neste congresso ficou decidido que
a língua oral teria preferência do que a língua sinalizada justificando com
a presença de vários surdos que falavam, mostrando que a oralização
seria possível. Sendo assim a história dos Surdos ficou dividida em dois
momentos, segundo Skliar (1997, p.109):
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Um período prévio, que vai desde meados do século
XVIII até a primeira metade do século XIX, quando
eram comuns as experiências educativas por intermédio
da Língua de Sinais, e outro posterior, que vai de 1880,
até nossos dias, de predomínio absoluto de uma única
‘equação’, segundo a qual a educação dos surdos se
reduz à língua oral.
Sendo assim, a língua de sinais e os gestos foram banidos por um
longo tempo, com isso o surdo perdeu seu espaço na sociedade sofrendo
repressões psicológicas e físicas, o uso dos sinais só voltou a ser utilizado
na década de 70 com a Comunicação Total.
No Brasil o processo educativo dos Surdos só iníciou com
a Família Real, que fundou 1857, no Rio de Janeiro a primeira escola
voltada para a educação dos surdos por um professor surdo Hernest Huet
chamada de Imperial Instituto dos Surdos- Mudos, na qual ainda está em
funcionamento pelo nome Instituto Nacional de Educação dos Surdos
(INES), recebendo surdos de vários estados.

LIBRAS: a origem da Língua de Sinais no Brasil
O professor francês Hernest Huet, contribuiu significativamente
com a propagação da língua, acontecendo assim um misto entre as duas
línguas, a francesa e a que era utilizada no Brasil, havendo assim uma
propagação dos sinais, principalmente quando os alunos retornavam ao
seu estado de origem, Em 1873 foi publicado o Iconographia dos Signaes
dos Surdos-Mudos em forma de desenhos com sinais divididos por grupos,
como: família, objetos e etc., produzido por um surdo chamado Flausino
José da Gama, baseado em um livro francês encontrado na escola IISM.
Segundo Sofiato e Reily (2011, p. 632):
“[...] a obra de Flausino constitui-se basicamente de 382
estampas, compostas por imagens referentes aos sinais que
foram escolhidos para compor o léxico e pelos verbetes em
língua portuguesa correspondentes ao significado desses
mesmos sinais”.
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A primeira tentativa de registrar a língua de sinais aconteceu por
meio de um dicionário intitulado “ Linguagem das Mãos” em 1969, por
um missionário. Desde então passaram a requerer explicitamente o uso
da língua de sinais, em diversos âmbitos, educacionais, igreja e etc.. Essa
reivindicação provém da necessidade de os surdos, como todo e qualquer
ser humano, expressarem seus sentimentos (Dizeu; Caporali, 2005).

Lei 10.436/02: avanços e barreiras
Diversos caminhos foram percorridos ao longo da história, com
ganhos, perdas e vários obstáculos superados, para que a língua de sinais até
a fosse oficialização da língua de sinais como a língua materna dos surdos.
A Libras é gestual e visual, sendo sinalizada, completamente diferente da
oral, uma língua viva e autônoma, utilizando de expressões faciais.
A Língua Brasileira de Sinais – Libras foi reconhecida
oficialmente no ano de 2002 pela Lei 10.436/02, mas conhecida como a
Lei de Libras e sancionada pelo decreto 5.626/05, podendo ser dentre todas
as conquistas a maior, trazendo para a Comunidade Surda uma identidade
própria. No art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda
aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo
por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9.394/96, assegura-se o direito à educação pública e gratuita
de qualidade a todas as pessoas que possuam algum tipo de necessidade
especial sem distinção (DEMO, 2011).
Mantoan (1998) define como inclusão escolar aquela que:
Propõe um modo de se constituir o sistema educacional
que considera as necessidades de todos os alunos e que
é estruturado em virtude dessas necessidades. A inclusão
causa uma mudança de perspectiva educacional, pois
não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam
dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores,
alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso
na corrente educativa geral (p. 145).
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A Lei de Diretrizes e Bases já vinha trazendo esse processo de
inclusão nas escolas de ensino regular, sendo de grande valia na quebra de
paradigmas em relação as deficiências. Com a Lei 10.436/02 tornou a Libras
como disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia,
após o decreto as pessoas surdas têm prioridade nos cursos de formação,
auxiliando no processo de inclusão.
Todavia a Libras deve existir no âmbito escolar para que
realmente a língua se propague, não só dentro do espaço escolar, mas em
vários outros setores.
Todos esses encaminhamentos relacionados à língua dos
surdos, ocorridos nas últimas duas décadas, colaboraram
para que a filosofia educacional baseada no bilinguismo
obtivesse maior visibilidade na educação dessa comunidade
(Kubaski & Moraes, 2009; Lodi, 2013).
Tivemos implementadas outras políticas públicas, como Estatuto
da Pessoa com Deficiência Lei brasileira de Inclusão 10.146/2015, que trata
de várias outras necessidades a qual engloba diferentes deficiências e no
art. 28 faz referência oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira
língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua,
em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.
A educação bilíngue, Dias (2006, p. 42), “não privilegia uma
língua, mas quer dar direito e condições ao indivíduo surdo de poder
utilizar duas línguas; portanto, não se trata de negação, mas de respeito; o
indivíduo escolherá a língua que irá utilizar em cada situação linguística
em que se encontrar”, é notório a que a necessidade do respeito entre a
duas línguas e a livre escolha para o aprendizado da sua língua materna.
O Surdo tem como sua primeira língua a Libras e a segunda a
Língua Portuguesa, no qual na escola sempre é coloca como imposição o
estudo da sua segunda língua, portanto:
O acolhimento necessário e imprescindível da língua de
sinais, como primeira língua do surdo e língua escolar,
devolve ao surdo a esperança, ao mesmo tempo em que nos
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convoca a pensar sobre os processos e práticas construídos
– agora – à luz dessa nova condição. A subjetividade do
surdo e todos os processos relacionados a ela ganham
novas nuanças, delineando-se talvez de forma diferente
ao que supúnhamos acontecer quando a língua de sinais
era – radicalmente – negada e as práticas pedagógicas
eram, quase exclusivamente, mediadas pela língua oral
(PEIXOTO, 2006, p.207).
Não obstante, para se desenvolver uma educação de qualidade
precisa- se de intervenções concretas, não só da legalidade. Todavia é
necessário que aconteça mudanças não só no uso da língua, mas em todos
os processos educativos, principalmente nos métodos de avaliação, no
qual os professores ainda encontram muitas dificuldades em realizar esse
processo, pelo fato da estrutura gramatical da Libras ser diferenciada da
Língua Portuguesa, acaba acontecendo muitos equívocos nas correções das
avaliações, seja na escola ou em provas de concursos, então o interessante
é que o profissional que for responsável por determinada função tenha o
conhecimento da estruturação da Língua Brasileira de Sinais, evitando do
aluno ou candidato surdo seja prejudicado.
No ano de 2017 houve outro ganho no setor educacional que O
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) irá aplicar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
a prova em vídeo traduzida Libras, contando ainda com a presença do
tradutor e intérprete de Libras, para aquele que solicitar o atendimento
especial, mas ainda é preciso rever o processo avaliativo pra o surdo
ingressar no ensino superior, pois a prioridade ainda é de acordo com a
normatização da Língua Portuguesa.
Além da prova do ENEM ser traduzida para Libras, aconteceu
outra conquista no decorrente ano para a Comunidade Surda, o presidente
da República, Michel Temer sancionou no dia 08 de maio a Lei 10.442/2017
o Dia Nacional do Teatro Acessível: Arte e Prazer e Direitos, tendo como
objetivo a acessibilidade física e da comunicação as artes cênicas, não
é um espetáculo específico para deficientes ou com atores deficientes,
mas livre tornando os espetáculos acessíveis a esse público. A iniciativa
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dessa legalidade ocorreu pelo um projeto de uma ONG Escola de GenteComunicação em inclusão em 2011, em 2013 aconteceu uma audiência
pública na Câmara dos Deputados e em 2017 foi o Dia Nacional do Teatro,
comemorado em 19 de setembro de acordo com o art. 1° da Lei.
RESULTADOS
Com base na pesquisa há uma discordância entre o real leal e
o real existencial, pois através da pesquisa consta que dentro dos quinze
anos após a promulgação da Lei de Libras 10.436/02 e com o Decreto
5.626/05, ainda há dificuldade para a implantação das especificidades do
decreto, como a formação do tradutor e intérprete está de acordo com o
nível da escolaridade atendida e principalmente da implementação da
escola bilingue.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da história a comunicação através dos sinais houve
incansáveis lutas pra o surdo ganhar o seu espaço e seus direitos.
Percorreram vários caminhos para que pudessem serem aceitos com
indivíduos participante no âmbito familiar e social e terem direito a
legalidade do uso da sua língua materna.
Os paradigmas educacionais foram mudando de acordo com os
anseios sociais, acontecendo uma abertura para a interação do surdo em
sociedade. A língua de sinais por ter uma estrutura gramatical e linguística
diferenciada da língua oral tornou-se um desafio no processo de inclusão,
devido a cultura dos ouvintes ainda ser predominante gerando ainda um
fator discriminatório.
Sendo assim o surdo ainda vivencia o fracasso escolar, devido ao
conflito linguístico, pois as escolas ainda não fazem o trabalho pautado na
educação bilingue como o Decreto 5.626/05 especifica. Os profissionais
da educação ainda estão despreparados pra desenvolver um trabalho
realmente inclusivo, criando realmente uma interação com o aluno surdo.
Todavia com o grande progresso após o Decreto, como o direito
de ter um tradutor intérprete auxiliando, ainda é carente de profissionais
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qualificados para esta função, as escolas devem desenvolver o seu trabalho,
também na Libras para o desenvolver a aprendizagem e o desenvolvimento
do aluno surdo.
É notório que ainda é preciso diminuir o distanciamento do ideal
legal e o real existencial, a existência de escolas bilingues ainda não é o
suficiente para atender a Comunidade Surda, poucos estados suprem esta
necessidade. O surdo ainda é obrigado a estudar a Língua Portuguesa com
prioridade como se fosse sua língua materna e deixando muitas vezes de
lado sua primeira língua (Libras). É preciso rever o acesso rever métodos
avaliativos para o acesso as universidades ou a outro tipo de concurso,
as pessoas encarregadas de fazerem as correções devem ter conhecimento
da estrutura da Libras, pois ela é independente da Língua Portuguesa,
causando assim muitos equívocos e até mesmo prejudicando o surdo na
sua aprovação.
Após analisarmos e refletirmos sobre todos os processos que
os surdos passaram para conseguir sua identidade e participação em uma
sociedade em que a maioria são ouvintes e que predomina a sua cultura,
houve grandes avanços na área da surdez, mas que há necessidade de fazer
muito mais, como a de concretizar o que já foi legalizado e continuar
desenvolvendo políticas públicas e que os profissionais da educação saia
da sua situação de conforto e busquem a trabalhar o ensino de forma que
possam abranger as diferentes pessoas que chegam a escola. Que o governo
possa dá suporte para o desenvolvimento destas praticas inclusivas, para
que não passamos a repetir erros de uma educação excludente, mas sim
proporcionar a verdadeira inclusão, não só em um ambiente educacional,
mas por toda a sociedade, como aconteceu com a legalidade da Dia
Nacional do Teatro, mas um ganho na cultura para a Comunidade. O surdo
também é um ser social com seus direitos deveres perante a sociedade.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA:
NO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO EM
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS37
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Resumo
O presente artigo é um recorte da Dissertação de Mestrado intitulada
“A Dignidade da Pessoa Humana: No Contexto do Acolhimento em
Comunidades Terapêuticas” (LEITÃO NETO, 2017) na qual foi abordada
a investigação de transgressões de direitos fundamentais das pessoas com
problemas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, quando
acolhidas em comunidades terapêuticas – CTs da Região Metropolitana
de Fortaleza, em consequência de aplicação de normas internas dessas
entidades, na busca de uma reflexão crítica sobre a complexidade das
abordagens terapêuticas e das ações desses serviços. A pesquisa de campo
quantitativa, utilizando método survey, com questionário fechado em
escala Likert, realizada com dez gestores de comunidades terapêuticas
e três supervisores dessas instituições, contribuiu para uma confirmação
localizada das irregularidades denunciadas no Relatório da 4ª Inspeção
Nacional de Direitos Humanos em Comunidades Terapêuticas, no ano
2011, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP. A análise
dos resultados da pesquisa sobre a RMF trouxe a confirmação de 2/3 das
infringências a direitos, que já havia sido demonstradas pelo CFP.
Palavras-chaves: dignidade da pessoa humana. Direito da Personalidade.
Dependência Química. Comunidade Terapêutica. Reforma Psiquiátrica.
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Introdução
O presente artigo tem a finalidade de discorrer sobre pesquisa
acerca do desrespeito à dignidade da pessoa humana, materializado por
infringências aos direitos da personalidade: integridade física, psíquica e
moral, quando do acolhimento de dependentes químicos em comunidades
terapêuticas. O estudo foi motivado pelo relatório de inspeção do Conselho
Federal de Psicologia (CFP), no qual foram apontadas irregularidades em
68 comunidades terapêuticas inspecionadas em todo o país, em 2011, que
serviram como referência para a elaboração das dimensões e variáveis
constantes de questionário aplicado junto a gestores de Cts e agentes
públicos supervisores dos serviços de acolhimento voluntário, no contexto
da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF.
É certo que o problema dependência química é complexo, como
também é certo que a sociedade brasileira vivenciou um grande descaso com
os usuários de substâncias psicoativas ao longo da história. A inexistência
de eficazes políticas públicas, que atendessem às reais necessidades desse
público e o preconceito enraizado, na maioria da sociedade, cronificaram
um conceito de ser o problema um assunto de polícia ou de segregação
social, com o argumento de que para recuperar dever-se-ia excluir, com
profunda intolerância (Calassa, et al, 2014).
No Brasil, a abordagem do tratamento de dependentes químicos
foi implementada, a partir da Constituição de 1988, com a construção
do Sistema Único de Saúde (SUS) e o fortalecimento da organização de
movimentos sociais que garantiam os direitos da população e os deveres
do Estado, dando início ao processo de reforma psiquiátrica no Brasil
(Mansur, 2013). A Reforma Psiquiátrica produziu importantes avanços
ao denunciar as práticas desumanas e a falta de terapêuticas nos hospitais
psiquiátricos.
Ocorre que, entre a expedição de normas e a realidade da aplicação
das mesmas, há muitos percalços, principalmente quando a questão
financeira surge como primordial entrave. A Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS), que substituiu os hospitais psiquiátricos e manicômios, sempre
funcionou de forma incipiente, em muitos lugares do país, o que vem
estimulando a busca de meios alternativos de tratamento, principalmente
quando o assunto é dependência química, gerando polêmicas, grandes
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debates e embates, visto que muitos estabelecimentos, que aplicam esses
meios, são denunciados por violação de direitos.
Na atualidade se discute a eficácia das várias abordagens
de tratamento para a dependência química, haja vista a complexidade
do problema e o pouco investimento em pesquisas, que possam, mais
precisamente, definir o melhor caminho a ser seguido. De acordo com
Bucher (1992), sejam quais forem as abordagens utilizadas, suas ações
devem se pautar por ideias e valores claramente definidos numa concepção
humana do homem, numa perspectiva de valorização da vida que leve em
conta as características psicológicas e sociais do indivíduo em relação ao
qual se quer intervir e ao que se quer prevenir.
As comunidades terapêuticas estão elencadas dentre os
estabelecimentos que aplicam abordagens terapêuticas alternativas, em
grande parte com viés religioso. A ausência, na literatura científica e
técnica, de pesquisas que trazem a percepção do contexto de acolhimento
em Cts, especificamente quanto a infringência de direitos do acolhido,
conduziu o autor a uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória
porque o objetivo foi levantar informações acerca de um tema pouco
conhecido e com escassez de informações técnicas, a violação de direitos de
dependentes químicos em comunidades terapêuticas, quando da aplicação
de normas internas. Descritiva, posto que buscou descrever o fenômeno,
sob a ótica da dignidade da pessoa humana.
A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa consistiu
nos seguintes procedimentos técnicos: levantamento documental, pesquisa
bibliográfica de diversos autores, especialistas, normas e leis que tratam a
respeito do tema abordado, assim como de pesquisa de campo, com survey,
mediante coleta de informações diretamente de pessoas que conhecem o
fenômeno investigado, através de levantamento quantitativo, em escala
Likert.
A importância da compreensão de alguns tópicos relativos às
políticas sobre drogas e direitos inerentes à dignidade humana é condição
necessária para a interpretação dos resultados trazidos pela investigação
e sua importância para a sociedade. A seguir percorre-se esse caminho
doutrinário, para, em seguida, expor os resultados alcançados na
investigação.
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Políticas públicas sobre drogas no brasil
A guerra contra as drogas se intensificou a partir de 1961, respaldada
por convenções internacionais promovidas pela ONU, sob forte influência
da política proibicionista norte-americana. Ocorre que no decorrer dos
anos, considerando o alto consumo de substâncias psicoativas dos norteamericanos, a política de Guerra às Drogas revelou-se ineficaz para reduzir
os danos associados ao uso de álcool e outras drogas (Manchikanti, 2007).
Sob forte influência da comunidade médica brasileira, a partir
da década de 70, a legislação brasileira, afeta à política sobre drogas,
sofre alteração, através da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976. Nesse
dispositivo federal foram ditadas regras relativas à prevenção (arts. 1° a
7°), tratamento e recuperação (arts. 8° a 11), crimes e penas (arts. 12 a
19) pertinentes ao tema, além do procedimento criminal que deveria ser
obedecido na apuração dos delitos. Procurou-se com a nova Lei, a sintonia
entre a lógica sanitarista e a repressão penal.
No final dos anos noventa, estando a Lei n° 6.368, de 21 de
outubro de 1976, defasada e carente de mudanças, um novo projeto de
Lei passou a ser discutido no Congresso Nacional, visando atualizar
o arcabouço jurídico relativo à política sobre drogas, resultando na Lei
n° 10.409, de 11 de janeiro de 2002. Criada para regular toda a matéria
relativa aos entorpecentes ilícitos, a nova lei, foi inovadora ao dispor sobre
prevenção, tratamento, fiscalização, controle e repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica. A nova Lei instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), prescrevendo
medidas para prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas; estabelecendo normas para repressão e
produção não autorizada e ao tráfico de drogas; e definindo crimes, neste
campo.
No Estado do Ceará, através da Lei Estadual nº 15.773, de 10
de março de 2015 foi instituída a Secretaria Especial de Políticas sobre
Drogas – SPD, a primeira no Brasil, visto que nos demais estados, órgãos
de importância estrutural inferior, como coordenadorias, é que davam
sustentação às políticas locais sobre drogas.
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Com o protagonismo da SENAD, órgão do Ministério da Justiça
e entidades representativas das Comunidades Terapêuticas, de abrangência
nacional, iníciou-se o estabelecimento de normas mínimas de funcionamento
dos serviços de acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso
ou abuso de substâncias psicoativas, através da Agência de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Hoje vigora a Resolução RDC ANVISA nº 29/11
da ANVISA, que define comunidades terapêuticas como instituições que
prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso,
abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência,
tendo como principal instrumento terapêutico a convivência entre os pares.
A resolução RDC 29/11 estabelece a diferenciação entre as instituições que
prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso
ou abuso de SPA e os estabelecimentos de saúde. As CTs são consideradas
“equipamentos sociais”, não unidades de saúde.
No mesmo sentido, diante da crescente visibilidade das
Comunidades Terapêuticas, principalmente diante de programas de
enfrentamento ao uso do crack, o Ministério da Saúde buscou a regulamentar
o tipo de assistência, por meio da Portaria nº 3088/GM/MS, de 23 de
dezembro de 2011, considerando os serviços como uma espécie do gênero
de Serviços de Atenção em Regime Residencial, destinados para pessoas
com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, no
âmbito do SUS.
Fica claro, da análise dos dispositivos mencionados, que
comunidades terapêuticas não são unidades de saúde, portanto não se
configura em “tratamento” as abordagens terapêuticas dessas instituições.
Carecendo, portanto, de um olhar apurado da sociedade sobre os métodos
aplicados e suas repercussões sobre os indivíduos acolhidos, principalmente
quanto ao direito à saúde, liberdade e identidade social.

Da dignidade da pessoa humana
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seus
artigos I, IV e IX afirmam que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em
dignidade e direitos; Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento
ou castigo cruel, desumano ou degradante; Ninguém será arbitrariamente
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preso, detido ou exilado”.
A Constituição Federal trouxe, no seu art.1º, a dignidade da
pessoa humana como um dos seus fundamentos. Esse princípio exige
o firme repúdio a toda forma de tratamento degradante do ser humano,
tais como tratamento cruel, perseguição, exclusão, isolamento (BRASIL,
Constituição Federal, 1988).
A noção de dignidade da pessoa humana “parte do pressuposto
de que o homem, em virtude tão somente de sua condição humana e
independente de qualquer outra circunstância, é titular de direitos que
devem ser reconhecidos e respeitados por seus semelhantes e pelo Estado”
(Sarlet, 2011b, p. 71).
Quando se aborda a Dignidade Humana como Direito,
indiscutivelmente, esse tópico não poderia ser iniciado sem mencionar a
dignidade na visão de Kant, que se relaciona com a noção do indivíduo
como fim em si mesmo. Tal acepção se coaduna com a noção de respeito
que até hoje está interligada com o conceito principiológico da dignidade
da pessoa humana e permeia várias produções sobre o tema como de Yánez
(2003):
Para Kant, aquello que constituye la condición para que
algo sea un fin em si mismo, eso no tiene meramente valor
relativo o precio, sino un valor intrínseco, esto es, dignidad.
Según Kant, en consecuencia, la persona humana no tiene
precio (que es el valor que le ponemos a las cosas que non
son medios y no llegan a ser fines). En lugar de precio,
los seres humanos tenemos dignidad. En consecuencia,
la dignidad es un valor, una cualidad irreal que tenemos
todos los humanos por el hecho de pertenecer a la especie,
y por habernos autoconferido la característica de ser fines
y no medios.
Quando a dignidade da pessoa está ameaçada, como exemplo,
em uma comunidade terapêutica ou em um acampamento de refugiados
em uma ilha grega, diante de relatos sobre afrontamento da dignidade
dos acolhidos, é comum existirem duas correntes interpretativas sobre
304

os fenômenos expostos. Isso pode ser mensurado na sustentação de
Nascimento (2014), quando aponta:
Nesses casos, portanto, de um lado. colocam-se os que
sustentam a possibilidade da restrição da autonomia
individual para a proteção da dignidade da pessoa, que, de
forma reflexa, representa a proteção da dignidade humana
em si, que configura não apenas um “bem individual”,
mas também um “bem social”, como apontado por Wilson
Steinmetz: de outro, estão os que são contrários a esse
pensamento, alegando que ele representa um moralismo
anacrônico, já que, na sociedade moderna, considerada
laica e democrática, não faria sentido impor a todos certos
padrões morais de conduta.
A dependência química não subtrai do usuário de drogas a sua
condição de pessoa humana, ainda que a drogadição venha a comprometer
o seu sistema cognitivo e afetar a sua capacidade decisional temporária
ou definitivamente. Porém, enquanto o sujeito persistir com alguma
competência volitiva é importante considerar a sua vontade e respeitar a
sua autonomia (Moraes, 2010, p.183).

Direitos da personalidade: integridades física, psíquica e
moral
A pessoa é a fonte da dignidade e desta mesma dignidade resultam
os direitos da personalidade, conferidos para que se possa proteger as
faculdades de desenvolvimento da personalidade jurídica e moral. São
tantos os direitos da personalidade quanto são necessários para a proteção
do desenvolvimento da personalidade da pessoa (Szaniawski, 2005, p. 84).
Os direitos da personalidade constituem um mínimo
imprescindível a cada pessoa, que reflete em todos os aspectos da sua vida:
saúde, integridade física, nome, imagem e reserva sobre a intimidade de
sua vida privada, destinando-se, basicamente, a resguardar a dignidade
humana. O autor, respaldado na dignidade da pessoa humana, elegeu três
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direitos da personalidade, para referenciar a análise dos dados da pesquisa,
a saber: a Integridade Física, a Integridade Psíquica e a Integridade Moral.
O direito à integridade física é um paradigma de defesa da
personalidade contra ameaças e agressões que se traduzam em lesões da
integridade física das pessoas. Por integridade física podemos entender
o direito a não sofrer violações, portanto, em seu corpo. Tome-se, como
exemplo o direito à saúde. Certo é que não há razão para separar a defesa
da integridade física da defesa contra ameaças e agressões à sua integridade
psíquica. O direito à integridade psíquica compreende e garante a liberdade
de pensamento, a privacidade e a intimidade. Existem vários elementos
que fazem parte da intimidade da pessoa humana, e, portanto devem ser
respeitados, ou seja, o lar, a família, as correspondências, a crença religiosa,
as orientações sexuais, sendo essas as mais comuns e visíveis por todos. A
integridade psíquica, portanto, tem o caráter de proteção jurídica da saúde
mental, manifestando-se “pelo respeito, a todos imposto, de não afetar a
estrutura psíquica de outrem (…). À coletividade e a cada pessoa prescrevese então a obrigação de não interferir no aspecto íntimo da personalidade
de outrem” (Bittar, 2006, P. 119).
Importante destacar que o dependente químico é um ser humano,
dotado de direitos e titular de uma dignidade a ser considerada. Mesmo
no estado de saúde psíquica comprometido, é necessário acatar os efeitos
de sua autodeterminação. Logo, qualquer intervenção terá limite na
autonomia privada do sujeito paciente, de modo a respeitar-lhe os direitos
de personalidade. O direito à integridade moral corresponde à proteção
pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato,
imagem e nome.
Portanto, reforça-se que o princípio da dignidade humana, que
não é estático e é atualizado constantemente em virtude dos desafios que se
apresentam para o Direito. Algumas premissas que foram base para a sua
compreensão no passado, como a questão da autonomia do indivíduo são,
por vezes, ignoradas frente a compreensão de vulnerabilidade de grupo de
indivíduos (Lemos Jr.; Theodoro; Baez, 2016).
Desta forma, vislumbra-se, nessas rápidas citações doutrinárias,
sobre os direitos à integridade física, Integridade psíquica, e Integridade
moral, caminho necessário para a compreensão do princípio da dignidade
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humana, que vem sofrendo alterações interpretativas ao longo dos anos,
em virtude dos enfoques históricos e filosóficos pelos quais o homem e a
ciência passaram, mas, no presente trabalho, sob o foco do acolhimento de
dependentes químicos em comunidades terapêuticas.

Relatório da 4ª inspeção nacional de direitos humanos do
CFP
O Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos do
Conselho Federal de Psicologia apontou para indícios de violações de
direitos em 68 CTs distribuídas em 25 unidades da federação. Destaca-se a
seguir transcrição de parte do mencionado relatório, que ilustra a realidade
encontrada nas CT’s inspecionadas:
Há claros indícios de violência e violação em todos os
relatos. De forma acintosa ou sutil, essa prática social
tem como pilar a relação dos direitos dos internos”. O
psicólogo citou exemplos destas violações. “Interceptação
e violação de correspondência, violência física, castigos,
tortura, exposição a situações de humilhação, imposição
de credo, exigência prévia de exames clínicos como teste
de HIV, intimidações, desrespeito à orientação sexual,
revista vexatória de familiares, violação de privacidade,
entre outras, são ocorrências encontradas em todos os
lugares visitados”. “A maioria dessas práticas sociais adota
a opção por um credo pela fé religiosa como recurso de
tratamento. Além da incompatibilidade com os princípios
que regem as políticas públicas, o caráter republicano e
laico delas, essa escolha conduz à violação de um direito,
escolha de outro credo ou a opção de não adotar nenhum,
ou seja, não seguir nenhuma crença. O representante do
CFP também apontou outras questões, como a falta de
higiene nessas comunidades, a utilização de usuários em
tratamento para trabalhos não remunerados (laborterapia),
o tratamento diferenciado entre os pacientes com recursos
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financeiros para os de pouco ou sem recursos e a internação
de menores nessas unidades sem a presença dos pais
(BRASIL, Conselho Federal de Psicologia, 2011, p. 18990).
Assim, o Conselho Federal de Psicologia lançou luz sobre os
serviços do acolhimento em comunidades terapêuticas, poucos conhecidos
pela sociedade, através de denúncias de violação de direitos humanos.
Ficou patente, com a publicação do relatório, a necessidade de uma
tomada de decisão por parte do Estado e da sociedade civil brasileira,
pois a “assistência que vem sendo ofertada, na maioria desses lugares,
fundamenta-se em princípios que contrariam os pressupostos que orientam
as políticas públicas, a saber: o respeito à cidadania dos usuários” (BRASIL,
Conselho Federal de Psicologia, 2011, p. 189).

Procedimento metodológico
Inicialmente, com a leitura do Relatório da 4ª Inspeção Nacional
de Direitos Humanos em Comunidades Terapêuticas, promovida pelo
Conselho Federal de Psicologia, verificou-se a existência de um rol de relatos
acerca de cada comunidade terapêutica inspecionada, com recomendações
para apuração irregularidades. Esses relatos, muitas vezes repetitivos,
foram condensadas em noventa afirmativas de irregularidades, as quais se
tornaram as variáveis da pesquisa, que revelariam, se confirmadas, indícios
de infringências a direitos afetos à integridade física, psíquica e moral dos
acolhidos.
Todas as variáveis contextualizam situações que, de certa forma,
implica em infringência ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A
pontuação individual de cada item permitiu estabelecer a intensidade da
percepção dos respondentes quanto ao ponto abordado, corroborando com
os apontamentos do 4a. Inspeção do Conselho Federal de Psicologia, no
que concerne à semelhança de irregularidade.
A identificação dos direitos e sua estreita relação com a dignidade
da pessoa humana, tornou possível, por conseguinte, a proposta das
dimensões e variáveis da pesquisa. Para validar a variável como infringência
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no direito, ficaram constituídos os critérios ou direitos infringidos por
dimensão, que somente seriam aplicados quando o resultado da variável,
em concordância, fosse ≥ 50% (ver Quadro 1).
Quadro 1 - Critérios ou direitos infringidos por dimensões

CRITÉRIOS OU DIREITOS INFRINGIDOS POR DIMENSÕES
Critérios ou Direitos Infringidos

Dimensões

Saúde, proteção social, habitação, educação e
Incolumidade física

Integridade Física

Liberdade, liberdade de pensamento,
sexualidade e vida privada
Identidade familiar, Identidade social,
Privacidade, Liberdade religiosa

Integridade Psíquica
Integridade Moral

Coluna I: Critérios ou Direitos Infringidos
Coluna II: Dimensões
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

A investigação de indícios de práticas irregulares no acolhimento
de dependentes químicos em comunidades terapêuticas situadas na
região metropolitana de Fortaleza-CE alcançou gestores e agentes
públicos fiscalizadores, que conheciam a realidade dessas instituições.
Ao se tornarem respondentes, fizeram juízo de valor sobre as perguntas,
sofrendo logicamente influência de fatores culturais, sentimentais,
ideológicos e preconceitos pessoais. Como se tratava de expor o contexto
de Cts da RMF em suas respostas, não sendo especificamente de uma
unidade de acolhimento, os respondentes emprestaram, ao pesquisador, o
conhecimento sobre as diversas abordagens terapêuticas e sua mazelas em
instituições que conheciam ou que mantinham certo relacionamento.

Apresentação, análise e discussão dos dados da pesquisa
Os resultados da pesquisa foram submetidos a uma análise
descritiva por meio de distribuição de frequência, com os percentuais das
variáveis concernentes a infringência de direitos da personalidade. A análise
dos resultados foi organizada pelas dimensões de direitos consideradas
nesta pesquisa: integridade física, integridade psíquica e integridade moral.
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Integridade física
Na dimensão integridade física, 65,38% das 26 variáveis foram
confirmadas pela maioria dos respondentes, ou seja, esses concordaram
com a hipótese de irregularidade em comunidades terapêuticas na RMF,
em 17 situações apresentadas. Na Tabela 1, demonstrativo de direitos
infringidos, anteriormente comentados e os seus percentuais de variáveis.
Tabela 1: dimensão Integridade Física – Direitos infringidos - Percentual, no universo de 17 variáveis, com respostas afirmativas ≥ 50%

Direitos Infringidos
na Dimensão

Quantidades de variáveis
relacionadas

Representação do
Direito na Dimensão
– Porcentagem

Saúde

10

58,83%

Habitação

4

23,53%

Proteção Social

1

5,88%

Incolumidade física

1

5,88%

Educação

1

5,88%

Totais

17

100%

Coluna I: Direitos Infringidos na Dimensão
Coluna II: Quantidades de variáveis relacionadas
Coluna III: Representação do Direito na Dimensão – Porcentagem
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

Na dimensão Integridade Física, destacou-se o direito à Saúde
e à Habitação, com os maiores números confirmados de variáveis, ou seja,
de situações apresentadas nas perguntas do questionário, que denotam
indícios de existência de irregularidades no acolhimento.
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Gráfico 1. Dimensão Integridade Física – Direitos Infringidos - nº de variáveis, com respostas afirmativas ≥ 50% -

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

Integridade psíquica
Na dimensão Integridade Psíquica, 78,79% das 33 variáveis foram
confirmadas pela maioria dos respondentes, ou seja, esses concordaram com
a hipótese de irregularidade em comunidades terapêuticas na RMF, em 26
situações apresentadas. Na Tabela 2, demonstrativo de direitos infringidos,
anteriormente comentados e os seus percentuais de variáveis.
Tabela 2

DIMENSÃO INTEGRIDADE PSÍQUICA – DIREITOS
INFRINGIDOS - PERCENTUAL, NO UNIVERSO DE 26
VARIÁVEIS, COM RESPOSTAS AFIRMATIVAS ≥ 50%
Quantidades de variáveis
relacionadas

Representação do
Direito na Dimensão
– Porcentagem

Liberdade

15

57,69%

Liberdade de pensamento

5

19,23%

Liberdade sexual

4

15,38%

Vida privada

2

7,70%

Totais

26

100%

Direitos Infringidos na Dimensão

Coluna I: Direitos Infringidos na Dimensão
Coluna II: Quantidades de variáveis relacionadas
Coluna III: Representação do Direito na Dimensão – Porcentagem
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)
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Na Dimensão Integridade Psíquica, destaca-se o direito à
Liberdade e à Liberdade de pensamento, com os maiores números
confirmados de variáveis, ou seja, de situações apresentadas nas perguntas
do questionário, que denotam indícios de existência de irregularidades no
acolhimento.
Gráfico 2. Dimensão Integridade Psíquica – Direitos Infringidos - nº de variáveis, com respostas afirmativas ≥ 50%

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

Integridade moral
Na dimensão Integridade Moral, 67,74% das 31 variáveis foram
confirmadas pela maioria dos respondentes, ou seja, esses concordaram
com a hipótese de irregularidade em comunidades terapêuticas na RMF,
em 21 situações apresentadas. Na Tabela 3, demonstrativo de direitos
infringidos, anteriormente comentados e os seus percentuais de variáveis.
Tabela 3

DIMENSÃO INTEGRIDADE MORAL – DIREITOS INFRINGIDOS - PERCENTUAL,
NO UNIVERSO DE 26 VARIÁVEIS, COM RESPOSTAS AFIRMATIVAS ≥ 50%
Direitos Infringidos
na Dimensão

Quantidades de variáveis
relacionadas

Representação do Direito na Dimensão Porcentagem

Identidade social

11

52,38%

Identidade familiar

4

19,06%

Liberdade religiosa

3

14,28%

Privacidade

3

14,28%

Totais

21

100%
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Coluna I: Direitos Infringidos na Dimensão
Coluna II: Quantidades de variáveis relacionadas
Coluna III: Representação do Direito na Dimensão – Porcentagem
Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

Na Dimensão Integridade Psíquica, destacando-se o direito
à Identidade social e à Identidade familiar, com os maiores números
confirmados de variáveis, ou seja, de situações apresentadas nas perguntas
do questionário, que denotam indícios de existência de irregularidades no
acolhimento.
Gráfico 3. Dimensão Integridade Moral– Direitos Infringidos - nº de variáveis, com respostas afirmativas ≥ 50%.

Fonte: Elaboração própria. Dados da pesquisa de campo (2016)

Considerações finais
Ao analisar os dados alcançados, pode-se concluir pela
existência de infringências à dignidade da pessoa humana em comunidades
terapêuticas na Região Metropolitana de Fortaleza. Foi constatada a
existência de isolamento e falta de comunicação do acolhido com o
ambiente externo às Cts, assim como exploração do seu trabalho, sem
compensações financeiras. Ficou confirmada, também, a existência do
emprego de punições, além do desrespeito à sua sexualidade, orientação
sexual e identidade de gênero, visto o caráter do “tratamento”, com viés
religioso.
Do ponto de vista jurídico tem-se que atentar para o caráter
agressivo e repressivo em detrimento do tratamento por meio do
convencimento. A força do enfrentamento da dependência química em
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uma CT está na construção de confiança estabelecida entre o acolhente e o
acolhido. O que é terapêutico, nestes casos, é a relação e não o tratamento.
O acolhente é obrigado a dar ao acolhido condições mínimas de cidadania,
de qualidade de vida. É uma ação que envolve conhecimento sobre direitos
humanos, saúde pública e segurança em sociedade.
A importância da reflexão acerca da importância do respeito
ao Princípio da Dignidade Humana ficou confirmada diante de tantas
infringências, visto que há indícios de violação de direitos da personalidade,
concentradas na integridade física, integridade psíquica e integridade moral
dos indivíduos acolhidos.
Pode-se também extrair do contexto exposto pelas variáveis
que os rígidos procedimentos de acolhimento em CTs, fundamentados na
moral religiosa, geram conflitos com a autonomia dos sujeitos, dificultando
a implementação de direitos e da cidadania. Soma-se a isso, a ausência
da efetividade das políticas públicas sobre drogas, estagnadas pela falta
de investimentos, exigindo que as famílias de dependentes químicos
sejam chamadas a responder por esta deficiência, muitas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
O que pode ser destacado como elemento consolidador da
existência de infringências à dignidade da pessoa humana em CTs é a
falta de acompanhamento dessas instituições pelos órgãos de controle,
permitindo o funcionamento fora dos padrões mínimos de segurança
sanitária e a oferta de serviços não qualificados e com protocolos eivados
de ilegalidades. Por isso, é preciso investir em ações de acompanhamento
e monitoramento desses serviços para que instituições que estejam fora dos
ditames legais, sejam excluídas do seio das que acolhem a contento, no
sentido do acolhimento humanizado e livre de arbitrariedades.
Ao abordar e exemplificar sobre violações existentes dentro
das comunidades, pretende-se que este seja um documento de referência
importante para a defesa dos direitos humanos e para a construção de
políticas públicas que respeitem as diversidades, processos de subjetivação
e cidadania dos sujeitos.
As considerações aqui tratadas, antes de serem conclusivas,
merecem ser vistas como um ponto inicial para os novos debates acadêmicos
e discussões na esfera de políticas públicas, no sentido de contribuir para a
314

efetivação do direito à dignidade de dependentes químicos em comunidades
terapêuticas. Urge a implantação e implementação de políticas públicas
que tenham, como princípio basilar, o respeito à dignidade humana e
contemplem as particularidades apontadas no presente artigo.
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Resumo
O presente trabalho, que é um estudo dos principais princípios
e perspectivas norteadoras da prática de produção textual, tem como
objetivo principal discutir como a prática pedagógica de produção textual
pode promover o processo reflexivo e transformador da sociedade.
Para tal intento, o estudo está ancorado numa linha bakhtiniana (1999),
alimentada pela perspectiva de orientação vygotskyana socioconstrutivista
(2000). Para embasar as discussões, além dos já mencionados, discute-se
também os trabalhos de Marcuschi (2008; 2010), Antunes (2003; 2007;
2010), Kock (2002; 2012), Bentes (2000; 2010), dentre outros. Diante da
discussão, de cunho bibliográfico, pode-se compreender que a dinâmica de
produção textual possibilita um trabalho docente que oportuniza lidar com
a língua em seus diversos usos. Além disso, constata-se a necessidade de a
escola possibilitar aos alunos um ensino de produção textual que leve em
consideração a diversidade de gêneros em circulação nas diversas esferas
sociais, nas quais estão inseridos.
Palavras-chave: Produção textual. Prática pedagógica. Diversidade de
gêneros.

Introdução
O presente trabalho é um estudo sobre os principais princípios
e perspectivas norteadoras da prática de produção textual. Esta reflexão,
portanto, tem como objetivo principal discutir como a prática pedagógica
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de produção textual pode promover o processo reflexivo e transformador
da sociedade, através da produção textual. Dessa maneira, este estudo está
ancorado numa linha bakhtiniana, alimentada pela perspectiva de orientação
vygotskyana socioconstrutivista. Para embasar nossas discussões,
trazemos para o centro os trabalhos de Marcuschi (2008), Antunes (2007),
Kock (2002) dentre outros. Para o desenvolvimento da discussão e,
consequentemente, para uma melhor reflexão, foram feitos os seguintes
questionamentos: as atividades de produção textual relacionam-se com
efetivas práticas de linguagem? Que olhares teórico-metodológicos são
lançados no trabalho com produção textual?. É importante destacar que
esses questionamentos tentarão ser respondidos levando em consideração
o que pregam os principais princípios e perspectivas de teóricos, bem como
dos documentos oficias voltados para a produção de texto.
Nesse prisma, a questão da reflexividade vem ao encontro da
consciência do papel do professor frente ao ensino de produção textual
a partir da perspectiva da língua como objeto histórico-cultural numa
dimensão enunciativa/discursiva, tomando como referência a importância
do interlocutor nesse processo de desenvolvimento. Dessa maneira,
entende-se que ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa difícil de ser
dissociada de uma prática reflexiva. Isso implica, portanto, a necessidade
de pensar a prática de produção textual em nossas escolas.
Assim sendo, o intuito deste trabalho é o de discutir sobre a
mudança de postura frente ao conhecimento que vem sendo postulada pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s). Em tal documento, prega-se
que a prática educativa deve ser pautada na necessidade, na capacidade
intelectual e na habilidade profissional, para a disponibilidade de aprender
e ensinar, levando em consideração a valorização do conhecimento, o
sentimento de pertinência e de persistência. A linguagem, nesse sentido,
deve ser entendida como dialógica, por ser produzida na relação de quem
fala e de quem ouve, bem como pelos dizeres de cada um dos interlocutores,
que incorporam e respondem aos dizeres do outro presente na relação, e
aos dizeres de outros que já fazem parte desses sujeitos.
Essa relação dialógica indica, de certo modo, um olhar para a
dinâmica interativa entre professor/aluno, aluno/aluno, professor/aluno/
texto, alunos/alunos/textos, nas práticas de produção textual realizadas em
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sala de aula. Tem-se, com isso, uma prática de produção textual reflexiva,
um caminho imprescindível para a significação e resignificação do próprio
ensino de produção textual.
Nesse dialogismo, evidenciado acima, percebe-se que o trabalho
de produção textual deve ser pautado nos gêneros do discurso, nas ações
sociais e linguísticas, tipificados na ação verbal, evidenciando a necessidade
de se encontrar metodologias de trabalho que provoquem em nossos alunos
uma ressignificação da escrita como prática social da linguagem.
Diante disso, é necessária uma mudança de postura frente ao
trabalho com a produção textual em nossas escolas, com o intuito de
construir uma prática de ensino que promova um elo entre vivências do
cotidiano e o desenvolvimento da competência da leitura e da escrita. Essa
prática pode instigar novas reflexões sobre o papel social da linguagem.

Metodologia
Com vistas a investigar os principais princípios e perceptivas da
produção textual, utilizou-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica,
na qual se realizou uma revisão da literatura da área de Linguística do
Texto. Estende-se de acordo com Gil (2008) que a pesquisa bibliográfica
é entendida como aquela que é desenvolvida levando em consideração
outras pesquisas já realizadas sobre o tema, esse material já constituído
encontra-se em artigos cinéticos e livros.
Os passos metodológicos para a obtenção dos resultados acerca
do tema deste estudo definiu-se de um levantamento em diversos periódicos
da área de Linguística, com o intuito de identificar a produção acadêmica já
realizada sobre o tema. Logo após, foi feito um levantamentos da produção
bibliográfica dos principais pesquisadores da área de produção textual, ou
seja, os principais autores que pesquisam na Linguística de Texto atrelada
a produção de texto. Após a seleção dos autores que seriam discutidos no
trabalho, realizamos a discussão.

Postulados teórico-metodológicos sobre o texto
A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados
historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. Assim,
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ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa difícil se dissociada de uma
prática reflexiva. Isso implica a necessidade da constituição substancial de
uma prática de ensino que possibilite uma constante reflexão sobre a ação
pedagógica em sala de aula.
Tomando por base a concepção de linguagem como forma de
interação humana, observa-se que por meio dela há a ação entre sujeitos
socialmente situados; sujeitos que agem a partir do uso da língua em
circunstâncias de oralidade, de leitura e de escrita.
Para Costa Val (1998), o texto (oral e escrito) é a unidade
linguística comunicativa básica, aquilo que as pessoas têm para dizer
umas às outras. Compreendendo que o texto é uma unidade linguística,
vários estudiosos conceituam o texto de diversas maneiras, dependendo
do enfoque que se queira dar ao mesmo. Cumpre salientar, ainda, que
o conceito passa a ser ampliado de acordo com o desenvolvimento da
sociedade, visto que os mesmos estão diretamente atrelados à sociedade
em que circundam. Têm-se, então, os seguintes conceitos:
•

•
•
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O texto como uma manifestação verbal construída de
elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos
falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir
aos parceiros, na interação, não apenas a depressão de
conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de
processos e estratégias de ordem cognitiva, como também
a interação (ou atuação) de acordo com as práticas
socioculturais (BENTES, 2000, p. 255).
O texto é um evento comunicativo em que convergem
ações linguísticas, sociais e cognitivas (MARCUSCHI
2008 apud BEAUGRANDE, 1997).
os textos são, a rigor, um material linguístico observável.
Isto quer dizer que há um fenômeno linguístico (de caráter
enunciativo e não meramente formal) que vai além da frase
e constitui uma unidade de sentido. O texto é o resultado
de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral
definidas por seus veículos com o mundo no qual ele surge
e funciona. Esse fenômeno não é apenas uma extensão

•

•

da frase. Exige explicações que exorbitam as conhecidas
análise do nível morfossintático ( MARCUSCHI, 2008, p.
72).
O texto é um sistema de conexões entre vários elementos,
tais como: sons, palavras, enunciados, significações,
participantes, contextos e ações; 2. O texto é construído
numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve
tanto aspectos linguístico como não linguísticos no seu
processamento (imagem, música) e o texto se torna em
geral múltimodal; 3. O texto é um evento interativo e não
se dá como um artefato monológico e solitário, sendo
sempre um processo e uma coprodução (co-autorias em
vários níveis)” ( MARCUSCHI, 2008, p. 80).
O texto é um locus de convergência de ações humanas de
natureza multissemiótica, interativa e social (BENTES,
RAMOS, ALVES FILHO, 2010, p. 392).

A partir dessas definições, entende-se que o texto pode ser
entendido como o estudo das operações linguísticas, bem como de operações
cognitivas, responsáveis pela produção e construção de sentidos. Entendese, ainda, o texto como o responsável pelo ato da comunicação humana,
isto é, expressa sempre algum propósito comunicativo, sendo entendido
em seu aspecto funcional, portanto, como algo que sempre recorremos
com uma finalidade, com um objetivo.
Além do aspecto linguístico, o texto é travestido de aspectos
sociais e cognitivos, esses sempre relacionados ao linguístico. Além disso,
na atualidade, os textos passam a ser entendidos como uma convergência
de diversas ações humanas, essas de natureza semiótica.
Segundo Costa Val (1998), o texto apresenta três aspectos.
O primeiro deles diz respeito aos fatores pragmáticos, isto é, a unidade
sociocomunicativa. Tal unidade apresenta a linguagem em uso, explicitando
atuação informacional e comunicativa dos sujeitos e apresenta cinco
fatores: intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade, informatividade
e intertextualidade.
O segundo aspecto, o semântico-conceitual, corresponde ao
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fator da coerência que é responsável pelo sentido do texto, ou seja, por sua
lógica interna. Por último, o terceiro aspecto, a unidade formal, composta
pela manifestação linguística da coerência e da coesão, estes aspectos estão
relacionados às manifestações expressas na superfície do texto, através
dos mecanismos gramaticais (pronomes anafóricos, conjunções, etc.), bem
como lexicais, entendidas como as (reinteração, substituição e associação).
Levando em consideração, dessa maneira, os aspectos
gramaticais e lexicais do texto, tem-se a noção de textualidade que, para
Antunes (2010) é a condição que têm as línguas de somente ocorrerem
sob a forma de textos. Marcuschi (2008) reitera a noção de textualidade,
afirmando que a textualidade pode ser entendida como a junção do texto
mais o seu contexto de produção, ou seja, as situações socioculturais e as
situações específicas. Nesse sentido, para Antunes (2003) o texto passa a
ser compreendido como interacionista e funcional.
Compreendendo os textos como práticas que devem ser
consideradas tanto na sua materialidade, bem como na sua exterioridade,
isto é, no contexto em que foi produzido, Marcuschi (2010) destaca que as
práticas dão-se a partir dos gêneros textuais/discursivos. O mesmo autor
conceitua gêneros como práticas sociais que se constituem como ações
sociodiscursivas que agem sobre o mundo e dizem o mundo, constituindo-o
de diversos modos, desde os mais convencionais, até os mais modernos:
carta, e-mail, blog, bilhete, memorando, dentre muitos outros.
Marcuschi (2010) faz a distinção entre gêneros e tipos textuais.
Estes últimos, para o autor, são sequências de natureza linguística
de composição que se apresentam em cinco categorias: narração,
argumentação, exposição, descrição e injunção e compõem qualquer
gênero textual. Na definição de gênero textual, o autor ainda conceitua
domínio discursivo que são as práticas discursivas dentro das quais se pode
identificar um conjunto de gêneros textuais. O estudioso, para exemplificar,
traz o domínio discursivo jornalístico que compõe-se de gêneros como
notícias, reportagens, debates, dente outros.
Tanto para Marcuschi (2010) quanto para Kock (2012) os gêneros
são híbridos, flexíveis, dinâmicos e transmutáveis e heterogêneos, sendo
que um aspecto não exclui o outro. Desse modo, considerar o ensinoaprendizagem da linguagem a partir dos gêneros textuais, pressupõe
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concebermos a escrita enquanto prática social mediada pela linguagem
que inscreve sujeitos em diferentes contextos de interação (dentro e fora
da escola).
Assim, deve-se considerar a dinamicidade dos textos, com o
intuito de apresentar uma dinâmica interativa produzida nas relações de
ensino de produção textual. Diante disso, têm-se os seguintes dizeres de
Antunes (2010):
Não resta dúvida, pois, que são bem oportunos todos os
esforços por orientar e apoiar o trabalho dos professores
em torno das questões textuais, sejam questões da sua
produção, seja da sua compreensão. A exploração desta
questão, com certeza pode contribuir muito para que o
professor vá descobrindo como ampliar seus programas
de estudo da língua e, melhor dizendo, como preencher
suas previsões de estudo com questões que são, de fato,
relevantes para a ampla e atuante educação lingüística de
seus alunos (ANTUNES, 2010, p.28).
Partindo desse princípio, é necessário que o professor desenvolva
um discurso que una a linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade,
de forma que os educadores reconheçam que podem promover mudanças,
na visão de Girovx (1997). Isso implica compreender que o processo de
formação de professores deve ser pautado na centralidade da dimensão
relacional e reflexiva da prática educativa, não apenas como princípio a
ser propagado, mas vivido na formação inicial e continuada dos mesmos.
A partir desses princípios, é necessária uma prática de produção
textual fundamentada na convicção da necessidade, da capacidade
intelectual e de habilidade profissional, para a disponibilidade de aprender
e ensinar diante da valorização do conhecimento e no sentimento de
pertinência e de persistência. Para Mendes (2007):
[...] Essas condições citadas possibilitam a construção
de saberes impulsionadores de uma ação docente
compenetrada da responsabilidade social da função
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do professor. De uma ação docente fundada em bases
reflexivas (MENDES, 2007, p.72).
Numa abordagem socio-histórica, Ibiapina (2008) conceitua
reflexão como atividade mental movida por necessidade (motivo) e
orientada por um objetivo, sendo mediada pelo outro, pelos instrumentos
e pelos signos. Para a autora, a reflexividade auxilia tanto a mudar a
compreensão das ideias construídas sobre o que é bom para a humanidade,
quanto a compreender o sentido da própria ação no processo sóciohistórico de construção dessas ideias, motivando a exploração das relações
contraditórias e ajudando os professores a superá-las.
Nesse prisma, a questão da reflexividade vem ao encontro à
consciência do papel do professor frente ao ensino de produção textual
a partir da perspectiva da língua como objeto histórico-cultural numa
dimensão enunciativa/discursiva. Tomando como referência a importância
do interlocutor nesse processo de desenvolvimento.
Vygotsk, no manuscrito de 1929, pontua que “a relação entre as
funções psicológicas superiores foi outrora relação real entre as pessoas.
Eu me relaciono comigo tal como as pessoas relacionam-se comigo”
Vygotsky (2000, p.25). Percebe-se, assim, que Vygotsk ancora-se na
tese de que a natureza do psiquismo humano é social, considerando que
toda função psicológica desenvolve-se em dois planos: na relação entre
indivíduos e depois no próprio indivíduo. Nesse sentido, o domínio das
atividades complexas como a escrita e a reflexibilidade, como na relação
consigo mesmo, nasce das e nas relações como o outro. Nessa perspectiva,
o professor e sua ação pedagógica são constituídos do desenvolvimento
com indivíduos, na medida em que podem interferir no desenvolvimento
proximal de seus alunos.
Igualmente, Bakhtin destaca em seus escritos a referência
do outro nos processos de constituição do sujeito. Afirma que tendo a
enunciação uma natureza social, é necessário entender que ela se dá
sempre nas interações entre sujeitos organizados socialmente. É, portanto,
no contexto da relação entre sujeitos que os dizeres, isto é, os enunciados
vão sendo produzidos e possuindo sentido.
Na realidade, o ato de falar, ou mais exatamente, seu
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produto, a enunciação, não pode de forma alguma
ser considerada como individual no sentido estrito do
termo; não pode ser explicado a partir das condições
psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de
natureza social (BAKHTIN, 1999, p.109).
Tanto Vygotsky quanto Bakhtin destacam a centralidade da
linguagem e do outro na constituição de nossa subjetividade, demonstrando
que é pela mediação do outro, através da linguagem, que vamos nos
construindo e nos apropriando das formas culturais já consolidadas
na experiência humana. Nesse sentido, a linguagem é dialógica por ser
produzida na relação de quem fala e de quem ouve, bem como também
pelos dizeres de cada um dos interlocutores que incorporam e respondem
aos dizeres do outro presente na relação, e aos dizeres de outros, que já
fazem parte desses sujeitos.
Essa relação sociológica indica certo modo de olhar para a
dinâmica interativa entre professor/aluno, aluno/aluno, professor/aluno/
texto, alunos/alunos/textos, nas práticas de ensino (produção textual)
realizadas em sala de aula. Toda essa relação dialógica leva a uma prática
de produção textual reflexiva, caminho imprescindível para a significação
e resignificação do próprio ensino. E, nesse sentido, Carvalho (2006)
destaca que:
[...] é pela prática reflexiva que os sujeitos cognoscentes,
coletivamente e em comunhão, re-conhecem a realidade
cognoscível, crítica e aprofundamento, produzindo nela,
e a partir dela, transformações que correspondem aos
anseios da humanidade.[...] caracteriza-se enfim, pelo seu
caráter emancipatório e/ ou novas teorias (CARVALHO,
2006, p.14).
Partindo dos pressupostos explicitados nesta discussão, fazse necessário refletir sobre as premissas observadas nos PCNs (1997)
em relação à concepção de linguagem e o ensino da produção textual.
Tomando a língua como uma atividade funcional, compreende-se que a
mesma não pode ser ensinada por meio de práticas centradas apenas na
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decodificação de sons em letras. Nesse contexto, Marcusch (2000, p. 26)
conceitua a escrita como “um modo de produção textual- discursiva para
fins comunicativos com certas especificidades materiais e se caracteriza
por sua constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem
pictórica e outros”.
Diante disso, a prática de produção de textos, aqui focalizada,
ultrapassa a concepção de produção textual como exercício de mostrar que
se sabe grafar, preencher um esquema, passando a ser entendida como o
estabelecimento de uma interlocução com um leitor. Assim, convergindo
com os PCNs que apontam que o objetivo da produção de texto é o de
“formar escritores competentes, capazes de produzir textos, coesos e
eficazes” (PCN’s, 1997, p.65).
Tais parâmetros assinalam que os processos de produção
e compreensão da leitura e escrita são práticas complementares que
desdobram-se respectivamente em atividades de fala, escuta, leitura e
escrita, e em função do desenvolvimento dessas habilidades, tais processos
devem “ser organizadas em dois eixos básicos, o uso da linguagem oral e
escrita e a análise e reflexão sobre a língua” (PCN’s, 1997, p.43).
Dessa forma, as práticas de produção de texto no ensino de
Língua Portuguesa devem acontecer por meio de um planejamento, no que
diz respeito à textualização, a revisão e a edição, formando um conjunto
de ações e procedimentos que o escritor coloca em prática para ajustar
seus conhecimentos. Entende-se diante de tudo que a produção textual
deve priorizar o desenvolvimento dos estudantes como ser pensante,
capaz de interagir com o objeto de conhecimento, levantando hipóteses e
conferindo-as; sendo o professor um mediador nesse processo.
Nessa perspectiva, e numa linha bakhtiniana, alimentada pela
perspectiva de orientação vygotskyana socioconstrutivista, o trabalho de
produção textual deve está pautado nos gêneros do discurso, nas ações
sociais e linguísticas tipificados na ação verbal. Assim sendo, para Bakhtin
(2007), cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais
se denominam gêneros do discurso.
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Considerações finais
A compreensão da dinâmica de produção de texto a partir
dos gêneros textuais possibilita um trabalho que oportuniza lidar com a
língua em seus diversos usos. Isso posto, cumpre a escola possibilitar aos
nossos alunos um ensino se produção de textos que leve em consideração
a diversidade de gêneros em circulação nas diversas esferas sociais, nas
quais nossos alunos estão inseridos.
Os textos que os alunos leem e escrevem, por conseguinte, devem
propiciar uma reflexão, proporcionando, dessa maneira, a produção de
discursos que faça sentido para eles diante da interação com o mundo que
o cercam. Ao professor, cabe o papel de conduzir este processo reflexivo
de linguagem e produção, visando à produção textual oral e escrita bem
como a compreensão dos mesmos, para a efetivação da proposta dos
PCNs de Língua Portuguesa, que apresenta o intuito de formar escritores
competentes, capazes de produzir textos, coesos e eficazes para atuação e
interação efetivas no mundo em que estão inseridos.
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A CULTURA DA PAZ: SOLUÇÃO PARA A VIOLÊNCIA
NA ESCOLA42
OURNIER, Regina Célia Barbosa - UNISAL43

Resumo
Na pesquisa que se segue cujo objeto é aprofundar as discussões
dos agentes da comunidade escolar (diretores, coordenadores, professores
e alunos. Entretanto a metodologia aplicada se deu através de uma
abordagem a comunidade Pode-se afirmar que a percepção do problema
está galgado nos pilares associados ao tema investigado a EDUCAÇÃO
E CULTURA do ensino médio da escola estadual Benedito Leite, em
São Luís, Maranhão nos anos letivos de 2013 a 2014, isto é relacionando a
sociedade- escola com suas implicações praticas, como motivação para o
uso da violência entre colegas, o não uso de cordialidade, companheirismo,
camaradagem, harmonia, carinho, simpatia e olhar para o outro como
irmão. A importância do sentimento humanitário entre jovens precisa
ser resgatado e esse processo precisa acontecer unindo escola, família
e sociedade onde estes parceiros voltem um olhar atencioso para esta
questão para não perdemos tantos jovens para a violência dentro e fora
da nossa escola. Estudar hoje este fenômeno denominado violência nos
leva a buscar soluções viáveis que promovam a cultura da paz, levando
assim a atingirmos o verdadeiro objetivo da educação que é a integração,
socialização e desenvolvimento de cada indivíduo como um todo, para que
este tenha oportunidades de usufruir o aprendizado pleno de qualidades,
habilidades que irão fazer com que este indivíduo venha a contribuir
com a sociedade no qual está inserido, sendo um agente de mudança e
colaborando de maneira positiva com a sua comunidade.
Palavra-Chave: cultura da paz, integração, comunidade.
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Introdução
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as políticas e
resultados obtidos através de programas educacionais e interdisciplinares
que possibilitam a integração do aluno na escola e fora dela como formador
de agentes sociais aptos a interagirem com a sociedade e capacitá-los tanto
para resolver problemas quanto para propor medidas preventivas como
sujeitos inseridos em tal questão.
Serão discutidas também propostas que já estão sendo utilizadas
pelos governos em níveis municipal, estadual e nacional em conjunto com
entidades internacionais e outras não governamentais.

Problemas Específicos
•
•
•
•
•

Quais são as causas prováveis de tanta violência entre os jovens.
Que parâmetro pode utilizar-se como estratégia para que entre os
jovens aja companheirismo.
Quais as estatísticas que ocorre as discórdias entre os jovens.
Quais estratégias podemos estabelecer para despertar o
coleguismos, companheirismo e amizade entre os alunos.
De que maneira se pode envolver toda comunidade no processo
para que o espírito da EDUCAÇÃO E CULTURA se estabeleça
dentro e fora da escola.

Objetivo Geral
Diagnosticar os sintomas da falta da EDUCAÇÃO E CULTURA
nas relações entre os alunos do Ensino Médio na Escola Modelo Benedito
Leite, em São Luís, Estado do Maranhão e propor um plano com estratégias
para inclusão de projetos que venha a contemplar atividades para o diaa-dia dos alunos valorizando elementos constitutivos da EDUCAÇÃO E
CULTURA.
Objetivos Específicos
•
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Analisar as causas prováveis que elevaram os índices da
intolerância entre os alunos na Escola Modelo Benedito Leite.

•
•
•
•

Estabelecer parâmetros que possa utilizar como estratégias para
acontecer entre os alunos a EDUCAÇÃO E CULTURA.
Explicar estatisticamente, a ocorrência de atos violentos entre os
alunos.
Indicar estratégias que despertem a motivação dos alunos para os
valores da EDUCAÇÃO E CULTURA.
Buscar maneira de envolver toda comunidade escolar no processo
de motivação para os valores da EDUCAÇÃO E CULTURA.

A pesquisa investigativa se detém em analisar e buscar soluções
para o problema da EDUCAÇÃO E CULTURA. Haja vista que a
EDUCAÇÃO E CULTURA tem sido motivo de discussões na comunidade
da Escola Estadual Benedito Leite, em São Luís do Maranhão.
Esse será o foco de nossa pesquisa, já que a escola apresenta falta
desses elementos que ajudam a melhorar a convivência no meio escolar.

Procedimentos metodológicos
Quando o aluno é levado a refletir sobre a temática da violência,
é possível explorar os motivos e as consequências, e também os
procedimentos para prevenir ou mesmo inibir tal fenômeno. Muitos deles
foram vítimas de agressão física, psicológica ou verbal e já se comportaram
de forma hostil na sala de aula.
Atualmente, pode-se perceber que muitos alunos já entendem
que o diálogo é uma excelente forma de reduzir os conflitos e eliminar a
violência, e pode-se dizer que a escola pode ser uma ponte até para aliviar
os deflagradores da violência sofrida por alunos na própria casa pelos
seus responsáveis, ou seja, por quem deveria lhe dar proteção, carinho e
respeito.
Segue-se a linha de abordagem do tema com base na Proposta
Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (Peads),
desenvolvida há 17 anos pelo Serviço de Tecnologia Alternativa (Serta),
organização sem fins lucrativos que trabalha com educação no campo,
formando jovens, educadores e produtores familiares e promovendo o
desenvolvimento sustentável na zona rural.
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A metodologia parte dos pressupostos de que a escola deve
construir conhecimentos úteis às famílias e de que o aprendizado pautado
no contexto de vida da criança é mais prazeroso e eficiente. “Partimos da
realidade do aluno para chegar à compreensão do todo, pois só assim a
criança vai se tornar um cidadão crítico”.
Resultados e discussões
Nesta amostragem foram realizados questionários e entrevistas
com todos os segmentos escolares. Sendo três diretores, três coordenadores,
cinquenta professores e cem alunos.
No Brasil assim como em outros países deve-se instituir a
cultura de paz em cada cidade, município e comunidade individualmente
respeitando as peculiaridades de cada sociedade. Devem-se trabalhar as
causas culturais da violência e da guerra, assim como a pobreza, a exclusão,
a falta de educação ou a exploração a fim de erradica-las.
Este trabalho desenvolvido nas localidades por grupos
e organizações específicas para ensinar sobre proteção ambiental,
diversidade cultural, inserindo novos conhecimentos e mostrando como
estes aprendizados podem ser aplicados dentro das comunidades é de suma
contribuição para a paz em todo o planeta terra.
Colocando em discussão os pontos do Manifesto 2000 seguiremos
para o primeiro passo que é compreender os objetivos das atividades das
quais iremos falar em seguida.
Sendo que com a finalidade de planejar os trabalhos e brincadeiras
com tranquilidade e segurança, o monitor, pode ler os textos primeiro
sozinho e em seguida discutir com o grupo.

Conclusão
Este artigo tem inicialmente o propósito de apresentar as
diferentes alternativas para a diminuição da violência na escola, sendo
que a mesma está inserida nesta instituição, não de forma isolada, mas
decorrente das experiências e impressões vivenciadas pelos indivíduos.
Entendemos que a valorização do indivíduo, o estímulo à aprendizagem
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e várias alternativas que promovam a integração do indivíduo através da
cultura da paz.
As convenções políticas, legislações, programas para pôr em
pratica os direitos dos adolescentes necessitam de um cenário que dê
apoio e sustentação as suas ações. A criação deste cenário é importante
para que seja desenvolvido positivamente ações que induza a uma conexão
de valores por parte dos adolescentes implicando num trabalho atribua
aos valores, às atitudes e aos comportamentos das instituições envolvidas
com adolescentes, família, pares, escolas e serviços, fazendo essa inserção
num contexto mais amplo das normas estabelecidas nas comunidades, nos
meios de comunicação, da legislação, de políticas e de orçamentos.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS GERENCIAIS
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PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ44
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida45- UNISAL

Resumo
O presente estudo trata-se de um recorte da conclusão da Tese de
Doutorado em Administração, apresentada em julho de 2017, Universidad
San Lorenzo, que tratou de investigar as práticas, processos e inovação
da Gestão do Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público
do Estado do Ceará, com vista à proposição de um modelo conceitual.
Percebeu-se que, no problema foi identificado pelos grandes investimentos
em tecnologia e pouco atenção à informação, às inovações, às pessoas e seus
conhecimentos. Desta forma a Justificativa deste trabalho foi que a gestão
do conhecimento, tecnologias gerenciais e inovação pode ser decisiva para
fazer emergir um novo modelo de gestão pública. A fundamentação teórica
contemplou a gestão do conhecimento e informação, tecnologia gerencial
e inovação, inovação no serviço público, gestão do conhecimento,
tecnologias gerenciais e inovação. A pesquisa do tipo quantitativo, foi
realizada com a aplicação de um questionário estruturado no formato
digital. Como resultado, foram identificadas diversas condições favoráveis
à Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação. Embora
explicitadas dos processos e cultura dos órgãos públicos, verificou-se
que apenas uma parcela delas estão sendo sistematicamente gerenciadas
e aplicadas. Conclui-se que a Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação tem um grande potencial de crescimento na eficácia,
eficiência e efetividade nas empresas públicas.
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Introdução
Esse trabalho tem como propósito investigar as práticas, efeitos,
processos, resultados e inovação da Gestão do Conhecimento e Tecnologias
Gerenciais no Serviço Público do Estado do Ceará.
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 que oferece, serviços a sociedade.
A problematização que norteou a pesquisa, é que os serviços
público estadual do Ceará 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 projeto surge a
partir das considerações sobre a influencia da Gestão do Conhecimento,
Tecnologias Gerenciais e Inovação dos processos com eficiência, eficácia
e efetividade do Serviço Público Estada do Ceará.
Como objetivo geral temos: Investigar as práticas, processos e
inovação da Gestão do Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço
Público do Estado do Ceará, com vistas à proposição de um modelo
conceitual.
A justificativa dessa pesquisa que é a Gestão do Conhecimento,
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Tecnologias Gerenciais e Inovação no Processos com eficiência, eficácia
e efetividade no Serviço Público pode ser decisiva para fazer emergir um
novo modelo de gestão pública, dominar os saberes que realizam em suas
práticas, confrontando suas experiência 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.
Portanto, este projeto tem relevância acadêmica uma vez que,
conhecendo esses possíveis problemas poderemos proporcionar ações que
viabilizem a Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação
como um método aliada numa gestão por qualidade no Serviço Público do
Estado do Ceará.

Metodologia
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, o método
de pesquisa neste trabalho é de enfoque quantitativo e a estratégia de
pesquisa revela-se caracteriza como survey, do tipo descritiva no intervalo
de 2015 a 2016. A unidade de análise constitui-se de investigadas a partir
de:
•
•

•

documentos e arquivos da organização: pesquisa documental;
pessoas - colaboradores: membros da alta direção, gestores do
projeto de gestão do conhecimento e pessoas beneficiadas ou não
pela gestão do conhecimento – questionários estruturados com
respostas predefinidas;
a organização: o contexto e o espaço organizacional - observação
estruturada direta com resposta predefinidas.

Para que um estudo alcance seus objetivos e produza conhecimento
científico, sua operacionalização deve seguir uma metodologia clara e
confiável (FACHINI, 1993; GIL, 2002). O termo metodologia designa o
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modo como o pesquisador enfoca os problemas e busca respostas para
resolvê-los. Os pressupostos, interesses e propósitos de cada pesquisador
o levam a eleger uma ou outra metodologia (TAYLOR; BOGDAN, 1992).
Em outras palavras, a definição da metodologia a ser adotada depende
da visão de mundo de cada pesquisador, ou paradigma adotado por ele
(MORGAN, 2005), pois, o conhecimento possui dimensões sociais e as
afirmações e justificações a respeito do conhecimento funcionam, se o
fazem, em função de concepções coletivamente mantidas a respeito do
mundo e sobre o modo como os seres humanos se relacionam com ele
(HUGHES, 1983).
Nesse contexto, a teoria social em geral e a das organizações
em particular, pode ser analisada em termo de visão de mundo, as quais
se refletem em diferentes conjuntos de suposições metateóricas sobre a
natureza da ciência.

Marco teórico
O paradigma funcionalista, no qual este estudo se fundamenta,
está baseado na pressuposição de que a sociedade tem uma existência
concreta e real e um caráter sistêmico, voltado a produzir um estado de
coisas ordenado e regulado. O comportamento é sempre visto como algo
demarcado pelo contexto em um mundo real, com relacionamentos sociais
concretos e tangíveis. Os pressupostos ontológicos encorajam a crença na
possibilidade de uma ciência social objetiva e isenta de valores, com o
cientista distanciado da cena analisada, por meio do rigor e das técnicas
do método científico. A perspectiva funcionalista está preocupada em
entender a sociedade de uma forma a gerar conhecimento empírico útil
(MORGAN, 2005).
É importante destacar que não existe nenhum método de
investigação que confere autenticidade a si próprio. A eficácia, enquanto
instrumento de investigação do mundo, depende de justificação filosófica.
Eles não podem ser divorciados da teoria e como instrumentos de pesquisa
operam dentro de um determinado conjunto de suposições sobre a natureza
do homem e da sociedade, a relação entre os dois e como ambos podem ser
conhecidos (HUGHES, 1983).
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Delineamento da pesquisa
Partindo de uma visão objetiva da realidade (paradigma
funcionalista) (MORGAN, 2005), este estudo segue os pressupostos da
pesquisa quantitativa. O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego
da quantificação tanto na coleta de dados quanto no tratamento destes, por
meio da aplicação de diferentes técnicas estatísticas (RICHARDSON et
al., 2008). O enfoque quantitativo procura verificar hipóteses, com base
na medição numérica e análises estatísticas para demonstrar padrões de
comportamento e até mesmo provar teorias (SAMPIERI; COLLADO;
LUCIO, 2006).
Em relação à estratégia de pesquisa, o estudo se caracteriza com
método Survey. O método Survey para Mello (2013),
é um método de coleta de informações diretamente de
pessoas a respeito de suas idéias, sentimentos, saúde,
planos, crenças e de fundo social, educacional e financeiro.
A coleta de informações é feita através de questionários, aplicados
no público alvo escolhido para realização da pesquisa, o método utiliza
um instrumento predefinido, que é o questionário, para obter descrições
quantitativas de uma população.
Pinsonneault & Kraemer (1993) Freitas et al. (2000) classificam
a pesquisa survey de acordo com seu proposito em: descritiva e quanto
ao tempo em: longitudinal e corte-transversal. Levantamento de dados.
Fonte: Mello (2013) É muito importante para este método à definição
da população a ser estudada, a escolha do grupo deve estar diretamente
relacionada à hipótese da pesquisa. Para Babbie (2010) a principal diferença
do método de pesquisa survey de um censo, por exemplo, tem uma amostra
bem definida da população, enquanto o censo busca uma enumeração da
população toda.
Neste contexto, este estudo priorizou-se de uma pesquisa
caracterizada com abordagem predominantemente quantitativa no que
diz respeito às características e ao modo de investigação do fenômeno
pesquisado. No item referente ao “problema” verificamos que os serviços
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públicos estadual do Ceará 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.
Quanto aos objetivos, é caracterizada como descritiva, uma vez
que se procurou Investigar as práticas, processos e inovação da Gestão do
Conhecimento e Tecnologias Gerenciais no Serviço Público do Estado do
Ceará, com vistas à proposição de um modelo conceitual no interregno
de 2015 a 2016. A pergunta que nos direciona e norteia a discussão desta
pesquisa surge a partir do método de Gestão do Conhecimento, Tecnologias
Gerenciais e Inovação é utilizado nos Serviços Públicos no Estado do
Ceará?
As observações e questionários serão investigadas a partir de:
• documentos e arquivos da organização: pesquisa documental;
• pessoas - colaboradores: membros da alta direção, gestores do
projeto de gestão do conhecimento e pessoas beneficiadas ou
não pelos projetos de gestão do conhecimento – questionários
estruturados com respostas predefinidas;
• a organização: o contexto e o espaço organizacional - observação
estruturada direta.
A investigação do tipo descritiva teve início com questionários
estruturados aplicados para servidores públicos estaduais. Foram usadas
perguntas com respostas predefinidas, observação estruturada e observação
de documentos para coleta de dados. Segundo Alvarenga (2012), a
investigação descritiva é mais adequada para descrever situações, realizada
no ambiente natural onde se encontra os fenômenos estudados. Os dados
coletados podem ser qualitativos ou quantitativos.
Nos estudos quantitativos, a investigação descritiva se realiza
com populações relativamente grandes e se necessário se trabalha com
amostra. Caracterizam-se por medir as varáveis em estudo com maior
precisão possível, pois utilizam instrumentos estruturados (questionários
e observações) e os resultados se apresentam através de dados estatísticos.
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Em alguns casos geram índices que podem ser comparados ao longo do
tempo, permitindo traçar um histórico da informação (Severino, 2007).
Desta forma, a metodologia é demostrada graficamente na figura 1.
Figura 1 - Metodologia

Como variáveis, foram adotadas as tipologias de inovação
definidas por Walker et al. (2011), conforme segue:
a. inovação de serviço, classificada em inovação total, expansionista
e evolucionista;
b. inovação de processo, classificada em inovação organizacional ou
inovação tecnológica;
c. inovação auxiliar.
Além da tipologia, foram adotadas como variáveis de estudo:
a. abrangência da inovação, que consiste em verificar se a inovação
atinge o público interno ou externo;
b. impacto da inovação, que buscou verificar a gravidade que a perda
de qualidade ou indisponibilidade do serviço representa para o
negócio.
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se na pesquisa
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documental. Foram objeto de estudo os relatórios de atividades
desenvolvidas entre 2015 e 2016. Os dados foram coletados no primeiro
semestre de 2016. As etapas da pesquisa documental estão graficamente
representas na figura 2.
Figura 2 - Etapas da Pesquisa Documental

Já na pesquisa direta através de questionários e observações
estruturadas, aplicadas no segundo semestre de 2016. As etapas da pesquisa
estão graficamente representas na figura 3.
Figura 3 - Etapas da Pesquisa Direta
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Sujeitos coparticipantes
Os sujeitos participantes da análise, deste trabalho, foi
centralizado em gestores e colaboradores no período de 2015 e 2016 dos
órgão públicos estatuais do Ceará.
O Ceará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situado
no norte da Região Nordeste e tem por limites o Oceano Atlântico a norte
e nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba a leste, Pernambuco ao sul e
Piauí a oeste. É atualmente o décimo segundo estado mais rico do país e o
terceiro mais rico do Nordeste. A capital, Fortaleza, é o município com o
maior PIB do Nordeste, e o nono maior do país. O Ceará apresentava em
2015:
Tabela 5 – Dados do Estado do Ceará

Capital

Fortaleza

População estimada 2016

8.963.663

População 2010

8.452.381

Área 2015 (km²)

148.887,632

(2)

Densidade demográfica 2010 (hab/km²)

56,76

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da
população residente 2016 (Reais)(1)

751

Número de Municípios

184

Fonte: IBGE

O Ceará tinha 99.470 servidores na administração direta em
2015, o que representa 5,6% em relação à população do Estado. O número
colocava o estado em quarto lugar entre os estados do Nordeste com maior
percentual de servidores públicos em relação à população, atrás apenas
da Paraíba (6,3%), do Rio Grande do Norte (6,2%) e Alagoas (6,1%). A
média nacional é de 5,6%. As informações fazem parte da Pesquisa de
Informações Básicas Estaduais, divulgada pelo IBGE.
A pesquisa mostra, ainda, que o Ceará ocupa a terceira posição
em número de funcionários lotados na administração pública estadual,
atrás da Bahia, que tem 133.267 funcionários na administração direta
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e Pernambuco, com 108.465 servidores. De acordo com o IBGE, desse
total, 1.637 ocupam cargos comissionados no Ceará. Entre os estados do
Nordeste, o Ceará ocupa a terceira posição entre os estados com menor
número de comissionados, atrás do Piauí (1.595) e Rio Grande do Norte
(1.233). O ensino médio prevalece entre os funcionários da administração
direta do Ceará, de acordo com a pesquisa, com 35,4% do total. Os com
curso superior vêm em segundo lugar, com 31,4%, seguido dos com pósgraduação com 25,7% da totalidade de funcionários. Em menor quantidade,
estão os com apenas o ensino fundamental, que representam 6,8% do total,
e os sem instrução, com apenas 0,5%.
Órgãos Públicos do Poder Executivo da Administração Direta do
Estado do Ceará, que corresponde a 25 (vinte e cinco), sendo a população
da pesquisa.
Os sujeitos participantes da análise, deste trabalho, foi centralizado
em 5 (cinco) órgãos Públicos do Poder Executivo da Administração Direta
do Estado do Ceará, que corresponde a amostra de 20%.
•
•
•
•
•

Procuradoria Geral do Estado
Secretaria da Saúde
Secretaria de Justiça e Cidadania
Secretaria de Ciências e Tecnologia e Educação Superior
Secretaria da Fazenda

População de pesquisa e amostra
A população de pesquisa é um conjunto de elementos para
os quais se deseja que as conclusões da pesquisa sejam válidas, com a
restrição que esses elementos possam ser observados ou mensurados sob
as mesmas condições (BARBETTA, 2007). A população de pesquisa no
estudo em comento são os servidores públicos da Administração Direta do
Poder Executivo do Estado do Ceará.
Inicialmente foram contatadas todas as secretarias/órgãos.
O objetivo desse primeiro contato foi verificar o enquadramento das
secretarias/órgãos aos requisitos definidos e sua disposição em participar
da pesquisa. Destes 25 (vinte e cinco), órgãos, 5 (cinco), cujos os
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servidores públicos poderiam participar da pesquisa. Ao todo, servidores
públicos nesses secretarias/órgãos 6.900 (seis mil e novecentos), sedo que
foram selecionados 327 (trezentos e vinte e sete) intencionalmente devido
a função/cargo exercem atividades com o tema pesquisado. Todos foram
convidados a responder o questionário, sendo que 137 (cento e trinta e
sete) participaram da pesquisa. Assim, a amostra é composta por 41,89%
dos elementos.

Coleta de dados e análise e discussão dos resultados
Levando em consideração esses pressupostos, passa-se a descrever
as características constitutivas e operacionais do questionário utilizado para
a coleta de dados. O questionário elaborado é composto por três partes:
a primeira parte visa coletar dados sobre a situação socioeconômica dos
respondentes (Parte I); a segunda parte engloba as variáveis relacionadas
à Espiritualidade nas Organizações (Parte II); e a outra, lista as variáveis
definidas para Gestão do Conhecimento (Parte III).
A análise e discussão dos resultados serão apresentadas
obedecendo a seguinte ordem: primeiro com colaboradores e gestores dos
órgãos públicos do Estado do Ceará.
Tabela 6 – Órgãos e Gestores/Colaboradores em Exercício em 2016

Sujeitos

População

Amostra

Órgãos

25

5

Colaboradores

327

137

%Amostra
20%
41,89%

Do total de 327 (trezentos e vinte e sete) questionários enviados
de forma eletrônica, somente 137 (cento e trinta e sete) foram respondidos,
que corresponde aproximadamente a 41,89%.
A analise atribuir para cada uma das perguntas o seguinte valor, conforme
segue:
1 = discordo totalmente
2 = discordo em grande parte
3 = discordo parcialmente
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4 = nem discordo, nem concordo
5 = concordo parcialmente
6 = concordo em grande parte
7 = concorda totalmente

Considerações finais
Por meio desta pesquisa, foi possível ampliar os conhecimentos
em Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação nos
órgãos públicos, cujos estudos ainda são incipientes se comparados com
aqueles desenvolvidos sobre o tema no setor privado, segundo Lima e
Vargas (2012).
Uma das principais matérias primas da inovação e tecnologias
gerenciais é o conhecimento. Esses insumos importante precisa ser
gerenciado de forma adequada para garantir que a eficiência, eficácia e
efetividade seja obtida pela administração publica.
A Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e Inovação
diz respeito à capacidade de uma organização de criar novos conhecimentos,
disseminá-lós na organização e incorporá-lós em seus produtos, serviços
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Gerir o conhecimento é um fator-chave
para que uma organização consiga explorar todo o potencial de seus ativos
intelectuais e utilizá-lós na tomada de decisão e na criação de vantagem
competitiva. Ao mesmo tempo em que se apresenta como um desafio,
a Gestão do Conhecimento sempre foi percebida como algo de valor
pelas organizações bem sucedidas (CHONG, 2006), pois o sucesso ou o
fracasso de uma organização depende de forma significativa da Gestão do
Conhecimento (KEBEDE, 2010).
Entre 2015 e 2016, verificou-se que houve um predomínio de
inovações de processo no órgãos públicos do estado do Ceará, seguido por
inovações de serviço. As inovações de processo tecnológico foram as mais
comuns. Além disso, constatou-se que a abrangência dessas inovações
foi interna na maioria dos casos e esteve relacionada à automatização de
atividades-meio da organização, por meio de sistemas desenvolvidos pelos
órgãos públicos, e ao aprimoramento da infraestrutura tecnológica fato
que indica a preocupação de o estado do Ceará ser eficiente e eficaz em
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produzir e distribuir seus serviços a sociedade.
Assim, o objetivo deste estudo foi Investigar as práticas,
processos e inovação da Gestão do Conhecimento e Tecnologias Gerenciais
no Serviço Público do Estado do Ceará, com vistas à proposição de um
modelo conceitual. Para tanto, considerando o Processo de Circulação
de Conhecimento: inovação, criação, compartilhamento, acumulação,
utilização e internalização de conhecimento, foi definida uma hipótese de
pesquisa, não existe incentivo de métodos de Gestão do Conhecimento,
Tecnologias Gerenciais e Inovação no Serviço Público do Estado do
Ceará, consequentemente a eficiência, eficácia e efetividade oferecida
é comprometida. Os resultados obtidos por meio de análises dos dados
apontam que os objetivos foram alcançados e a hipótese foi parcialmente
comprovada.
Portanto, mediante os resultados empíricos do estudo a
acumulação, utilização e internalização do conhecimento. Infere-se assim
que, em diversos aspectos organizacionais, como já exposto no decorrer
deste estudo, a Inovação nas Organizações, também contribui com o
Processo de eficácia, eficiência e efetividade do setor público.
É possível inferir também que, no contexto das organizações
pesquisadas, o Processo de Conhecimento, além de receber possível
influencia de fatores como: cultura organizacional, estratégia
organizacional, liderança, sistemas de incentivos, colaboração, confiança,
exercício de aprendizagem, inovação, utilização da expertise, entre outros.
Novos estudos poderiam explorar como se configuraram os
ambientes em que ocorreram essas inovações. Seguindo a orientação
de Osborne e Brown (2011), uma vez identificadas e classificadas as
inovações realizadas pelos órgãos públicos no período em questão, seria
importante compreender o contexto e a abordagem por meio das quais
foram desenvolvidas. Como destacam os autores, são necessários contextos
e abordagens específicos para os diferentes tipos de inovação.
Adicionalmente, o médio índice do compartilhamento da gestão
do conhecimento evidenciado nesse pesquisa pode também representar
oportunidades para pesquisas mais aprofundadas. Todo o campo de
conhecimento recente sobre conhecimento, tecnologia e inovação
reconhece-os como fenômenos colaborativo, que resulta de interações
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internas e, também, da inserção da organização em redes externas,
compostas de atores com vocações e competências complementares. Os
novos paradigmas de administração pública também enfatizam que o
design e a implementação de novas políticas e serviços públicos dependem
de complexas redes de governança. A literatura no campo da inovação no
setor público apresenta estudos que remetem a modelos de administração
pública com tais características (Jartley,2005; Amdam, 2014).
Embora as instituições sejam de natureza pública, refletem
um novo pensamento que passa a ser cada vez mais evidente no meio
organizacional (público e privado): as empresas passam a perceber o
conhecimento como o seu principal ativo a ser administrado nos próximos
anos. Para tanto, é necessário passar por mudanças e rompimentos de
paradigmas culturais e organizacionais, que criem condições favoráveis
à implantação da Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais e
Inovação. Entre estas condições, destacam-se:
•

•
•

•

•
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uma visão estratégica do negócio, percebendo o
conhecimento como um (novo) recurso que propiciará
vantagem competitiva e perpetuidade nos propósitos da
organização;
uma cultura organizacional favorável ao ambiente de
inovação e criatividade, estimulando as práticas de Gestão
do Conhecimento;
um modelo de gestão de natureza flexível, propiciando
agilidade e adaptabilidade diante das mudanças do
ambiente externo que exigem um permanente aprendizado
organizacional;
uma infraestrutura de tecnologia, sobretudo na área
de gestão da informação, que facilite e agilize o uso de
bases de dados e da conversão de conhecimento tácito em
conhecimento explícito;
e, por último e talvez o mais importante, para alavancar
todas as condições acima, uma liderança pró-ativa e
visionária que estimule permanentemente a busca de
novos conhecimentos e que priorize o capital humano da
organização como seu principal ativo.

Uma vez atendidas as condições favoráveis à implantação da
Gestão do Conhecimento, Tecnologias Gerenciais, esta vai se materializar
no dia-a-dia das organizações através de um conjunto de práticas integradas,
cada qual visando cumprir uma ou mais das seguintes funções:
•
•
•
•

para criar e disseminar o conhecimento, deve-se implantar
metodologias de Aprendizagem Organizacional e de
Educação Corporativa;
para codificar e organizar o conhecimento, devese implantar metodologias e práticas de Gestão de
Competências;
para mensurar o valor do conhecimento, deve-se implantar
metodologias de Gestão do Capital Intelectual;
e para monitorar e orientar as decisões estratégicas da
empresas baseadas cada vez mais no conhecimento, devese implantar mecanismos de Inteligência Empresarial.

Assim, o desenvolvimento da capacidade para realizar gestão do
conhecimento, tecnologias gerenciais e inovações, caracterizadas como
mudanças para a parceria e o trabalho em rede na prestação de serviços
públicos modernos, pode ser um fator estratégico para promover a
capacidade de inovação não apenas do órgãos públicos do estado do Ceará,
mas também de outras organizações públicas.
Recomendações
Diante do resultado exposto, desta pesquisa recomenda-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilização do pensamento sistêmico na atividade gerencial
Gestão do conhecimento e da inovação em governo
Design de serviços públicos
Gestão de projetos governamentais complexos
Técnicas de negociação
Empreendedorismo no serviço público
Novos modelos de negócio para a atividade governamental
Serviços públicos digitais
Utilização da inteligência coletiva para melhoria do
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•

serviço público
Criação de comitês de prática e registro de lições
aprendidas

Contribuição
Estimular novas pesquisas, sobre organização estimulando
conhecimento, tecnologia gerencial e inovação no processo, tendo como
desafios para a mesma nos próximos anos. Certamente as ideias e práticas
de Gestão do Conhecimento, Tecnologia Gerenciais e Inovação reportadas
ao logo da pesquisa, em muito irão contribuis para a orientação das decisões
estratégicas a serem tomadas por estas organizações. Uma vez decidida a
caminhar nesta direção, esta organização já estará entrando nos paradigmas
da nova Sociedade do Conhecimento, e cada um dos seus colaboradores
será um trabalhador do conhecimento, com perspectivas cada vez mais de
sua auto-realização pessoal e profissional.
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