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PREFÁCIO

A presente coletânea, que reúne artigos de autoria de Pesquisadores de
Pós-graduação Stricto Senso e Lato Senso na 3a. Edição de 2018. 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 cientifica. O
segundo, por ter tido a oportunidade de contribuir com a referida publicação, no
sentido de estimular a pesquisa cientifica 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, que foram apresentados no I SEMINÁRIO
INTERNACIONAL ENSINO SUPERIOR E SEUS ESPAÇOS: DESAFIOS E
REFLEXÕES na Universidad San Lorenzo – UNISAL, no dia 20 de janeiro de 2018.
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 demostrar o mérito da
coletânea que, leitor começará a explorar. Mas quero aproveitar para parabenizar esses
jovens autores pesquisadores e deixar uma palavra de estimulo para que seja o
primeiro de muitos trabalhos futuros.

APRESENTAÇÃO

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o
que ensina.” (Cora Coralina)

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, apresentados no I SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENSINO
SUPERIOR E SEUS ESPAÇOS: DESAFIOS E REFLEXÕES na Universidad San
Lorenzo – UNISAL, no dia 20 de janeiro de 2018. O aprendizado é continuo e
processual, e muitos dos artigos aqui apresentados são estudos de casos.
Trata-se da terceira edição do 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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PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES EM DESCUMPRIMENTO DA
CONDICIONALIDADE EDUCACIONAL DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

CARNEIRO, Taís Fontenelle¹
LOURINHO, Lídia Andrade ²
RESUMO
O Programa Bolsa Família (PBF) visa à distribuição de renda e enfrentamento à
pobreza de famílias em situação de vulnerabilidade social, desde que seus membros
cumpram as condicionalidades: vacinação atualizada e frequência escolar adequada.
Existem resultados quantitativos relevantes de diminuição de problemas de saúde e
aumento da escolaridade nas famílias beneficiárias. Contudo, há muito
descumprimento das condicionalidades, o que indica que esta política pública pode se
aprimorar qualitativamente. O presente estudo teve como objetivo conhecer a
produção científica sobre percepções do Programa Bolsa Família e sua
condicionalidade educacional. Foi realizada em 2017, pesquisa bibliográfica na base
de dados Scielo e no Google acadêmico, com as palavras-chaves: “Programa Bolsa
Família” e “Condicionalidade Educacional”, conjuntamente. Como resultados foram
encontrados 39 textos, dos quais oito versavam sobre percepções sobre o PBF e
empregaram em geral métodos qualitativos, envolvendo entrevistas individuais e/ou
grupos focais, com a população em geral, mães chefes de família, professores,
coordenadores e diretores de escolas, adolescentes beneficiários, agentes em nível
estratégico no Ministério do Desenvolvimento Social e na Prefeitura, famílias
beneficiárias da área rural e urbana. Os estudos apontaram que o PBF foi considerado
uma importante ação para diminuir carências de alimentação, vestuário, higiene e
acesso a materiais escolares, porém evidenciou-se a necessidade de aprimorar a
emancipação das famílias em relação ao auxílio. Ademais, notou-se carência de
estudos sobre a percepção dos adolescentes usuários do Programa Bolsa Família a
cerca do cumprimento da condicionalidade educacional. É importante que futuramente
haja revisões de literatura mais extensas.
Palavras-chave: Programa
Educacional, Percepção.

Bolsa

Família,

Adolescente,

Condicionalidade

INTRODUÇÃO
O Programa Bolsa Família (PBF) é um importante programa social de
transferência de renda do Governo Federal para as famílias brasileiras. Foi instituído
pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida em lei em 9 de
janeiro de 2004, pela Lei Federal n. 10.836 que unificou e ampliou programas
anteriores. O público alvo do PBF é delimitado pela renda. Os valores do benefício
variam de acordo com a renda apresentada pelas famílias, bem como de acordo com o
número de crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes que as compõem.
O PBF visa proporcionar as famílias superação de vulnerabilidades a partir
de dois eixos: alívio imediato da fome através da transferência de renda direta para as
famílias e imposição de condicionalidades para os beneficiários. Visa também melhor
qualidade na saúde e educação, pois para receber o beneficio os usuários devem
9

cumprir os seguintes compromissos ou condicionalidades: a vacinação atualizada e a
presença escolar. Contudo, muitas famílias possuem dificuldade em cumprir estas
condicionalidades e um reflexo dessa realidade são os altos índices de evasão escolar,
entre outros.
A evasão escolar caracteriza-se como um processo de faltas do aluno em
sala de aula e até abandono, culminando em fracasso escolar. Quando as crianças e os
jovens evadem a escola, o desenvolvimento futuro do país certamente é
comprometido. A baixa escolaridade tem efeitos colaterais num ponto de vista micro e
macro dentro de uma sociedade, ou seja, repercutindo a principio em uma família, a
posteriori numa cidade e com a repetição do fato, pode repercutir no país inteiro
(BICA, 2016).
Cuidados à saúde e promoção da escolarização estão interligados e são
fundamentais para os adolescentes. Historicamente, de acordo com Rezende e Dantas
(2009), saúde e educação possuem o dever de cumprir suas missões para realizar seu
papel social. Segundo os mesmos autores, a relação entre saúde e educação amplia a
capacidade das pessoas assumirem o cuidado e o controle sobre o corpo e a vida, pois
enfatizam que um importante motivo, além da obtenção dos conhecimentos formais
para manter as crianças na escola, é uma boa saúde.
Carvalho (2013) defende que a boa saúde contribui para prioridades sociais
como o bem-estar, a educação, a coesão social, a preservação do meio ambiente, o
aumento da produtividade e o desenvolvimento econômico. Isso gera um “círculo
virtuoso” no qual a saúde e os seus determinantes se retroalimentam e se beneficiam
mutuamente.
Um a cada quatro alunos brasileiros que inicia o Ensino Fundamental
abandona a escola antes de completar a última série, conforme Relatório de 2012,
divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Assim, muitas vezes a evasão escolar é passivamente assimilada e tolerada por escolas
e sistemas de ensino, que chegam a admitirem a matrícula de um número mais elevado
de estudantes por turma do que o adequado, já contando com a "desistência" de muitos
ao longo do ano letivo (DIGIÁCOMO, 2017).
METODOLOGIA
A problemática da pesquisa consistiu em investigar: Como as pesquisas
bibliográficas abordam as percepções de adolescentes em descumprimento das
condicionalidades do programa bolsa família? Para responder a questão norteadora foi
optado pelo método bibliográfico de caráter exploratório.
Segundo Tasca et al. (2010), a análise do contexto, a definição de um
problema e das questões direcionadoras dão início ao processo de pesquisa científica,
incentivando os pesquisadores a buscarem as informações sobre um determinado tema
em bases bibliográficas.
Este tipo de estudo tem como finalidade proporcionar mais informações
sobre o assunto a ser investigado, possibilitando sua definição e delineamento. A
pesquisa exploratória é quando o estudo se encontra na fase preliminar e visa orientar
a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de
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enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e
estudos de caso (PRODANOV & FREITAS, 2013, p. 51-52).
O estudo teve como objetivo conhecer a produção científica nos últimos 10
anos, sobre percepções do Programa Bolsa Família e sua condicionalidade
educacional. Foi realizada em 2017, pesquisa bibliográfica na base de dados Scielo e
no Google acadêmico, com as palavras-chaves: “Programa Bolsa Família” e
“Condicionalidade Educacional”, conjuntamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados foram encontrados 39 textos, dos quais oito versavam
sobre percepções sobre o PBF. Estes estudos empregaram em geral métodos
qualitativos, com entrevistas individuais ou grupos focais, por exemplo, com a
população em geral, com mães chefes de família, com professores, coordenadores e
diretores de alunos beneficiários do programa, com os próprios adolescentes
beneficiários, com agentes em nível estratégico no Ministério do Desenvolvimento
Social e na Prefeitura, com famílias beneficiadas, com beneficiários da área rural e
urbana e com profissionais da escola e alunos beneficiários.
Os estudos foram realizados com a população em geral (CASTRO;
WALTER; SANTANA; SHANOU, 2009) com mães chefes de família (SANTOS;
JUNIOR; OLIVEIRA; MELO & SOUZA, 2014), com professores, coordenadores e
diretores de alunos beneficiários do programa ( BRANDÃO; DALT, 2013), com os
próprios adolescentes beneficiários (BARBOSA; DIÓGENES; SOUSA; MONTALVERNE, 2016), com agentes em nível estratégico no Ministério do
Desenvolvimento Social e na Prefeitura (OLIVEIRA, 2014), com famílias
beneficiadas (ARAÚJO, 2014), com beneficiários da área rural e urbana (GOMES,
2009), e com profissionais da escola e alunos beneficiários (SOARES, 2007).
O estudo de Castro et al (2009) demonstrou que as críticas convivem com a
percepção de que os principais objetivos do PBF estão sendo atingidos, incluindo o
principal, que é a redução da pobreza. Este estudo foi realizado com base na opinião
de 6.001 pessoas de diferentes regiões do país.
Percebeu-se nesta investigação (Castro et al, 2009) que três de cada quatro
respondentes (72%) consideraram que o PBF acarreta em benefícios para o país, sendo
que essa opinião variou significativamente entre as regiões. O Nordeste registrou o
menor percentual de entrevistados que afirmaram que o Programa não faz diferença
(10%), enquanto nas outras regiões esse percentual ficou na faixa de 13% a 16%.
Inversamente, os maiores percentuais de pessoas que consideraram que traz mais
desvantagens para o país ocorreu no Sul (17%) e no Centro-oeste (13%). Foi
majoritária a percepção positiva em todas as regiões brasileiras.
O objetivo de manutenção das crianças na escola foi apontado como
beneficio do PBF por 83% dos respondentes (Castro et al., 2009). Por outro lado, a
eficácia na melhora da saúde das gestantes, foi apontada como benefício por apenas
(64%), bem como o de combate à pobreza (65%). Dos respondentes que analisaram as
afirmações de que o PBF combate à pobreza, mantém as crianças na escola, melhora a
educação, combate ao trabalho infantil, melhora a saúde de gestantes, e de crianças,
44% concordaram com todas as afirmações e 9% discordaram de todas elas.
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Aqueles que conhecem algum beneficiário do PBF consideraram que traz
mais benefícios para o Brasil (77%), de acordo com Castro et al. (2009).
Inversamente, os que não conhecem beneficiários, mostraram maior tendência a
considerar que o Programa não faz diferença (18%) ou traz mais “coisas ruins” para o
Brasil (16%). Semelhantemente, os que conhecem algum beneficiário concordam mais
frequentemente que o programa ajuda a combater a pobreza. A porcentagem é de 69%
dos entrevistados que conhecem algum beneficiário em comparação com 52% dos que
não conhecem.
Ainda no estudo de Castro et al. (2009) sobre o uso do benefício de acordo
com os participantes da pesquisa, o mais frequentemente percebido foi a compra de
mais alimentos (79%) e de mais material escolar (75%). Os itens sobre a aquisição de
mais artigos de uso pessoal e de mais utensílios para o lar foram assinalados por
aproximadamente 60% dos entrevistados.
Já Santos, Junior, Oliveira, Melo e Souza (2014) analisaram a eficácia do
PBF pela perspectiva dos beneficiários. Empregaram uma metodologia qualiquantitativa analisando por meio do método do discurso do sujeito coletivo, 50 mães,
chefes de família. Constatou-se que o beneficiário percebe a partir de sua inserção no
PBF: o aumento da renda, a melhoria da qualidade de vida da sua família, maior
acesso à alimentos e materiais escolares para os filhos. Porém, o mesmo estudo
indicou que poucas beneficiárias afirmaram que o programa permitiu terem
oportunidade de emprego e a maioria relatou que ficaria desamparada caso o programa
fosse suspenso.
O estudo de Araújo (2014) analisou as vivências das famílias beneficiárias
na cidade de Tacima-PB, inquerindo pais de alunos e professores da turma do quarto
ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal. A turma possuía 20 alunos. A
coleta de dados foi realizada por meio de questionário, contendo perguntas subjetivas
para as famílias. Para tanto, foi utilizado instrumento quali-quantitativo para analisar
os dados obtidos.
As famílias reconheceram a importância da educação para um bom
desenvolvimento dos filhos, classificando o benefício como importante para o
sustento. Os que perderam o benefício sentiam a falta, posto que a maioria das
famílias beneficiárias não possuíam outra fonte de renda, indicando a necessidade de
aprimoramento do programa em relação à empoderar para o trabalho, bem como a
relevância de políticas públicas que aumentem oportunidades de empregos.
Já os professores no estudo de Araújo (2014) acreditavam na importância
da manutenção do benefício. Estes criticam o fato de a condicionalidade educacional
não requerer uma atuação mais frequente com as famílias, no sentido de formar uma
consciência crítica quanto à verdadeira necessidade de manterem os filhos na escola,
para que o futuro deles seja promissor.
O estudo de Gomes (2009) buscou subsídios e dados para realizar uma
análise sobre a percepção de pais e mães por meio de relatos e falas sobre o PBF no
município de Iguatu-CE, nas áreas distrito do Baú (rural) e bairro Santo Antônio
(urbana). Foi analisada a partir de dados quantitativos e qualitativos, a percepção dos
beneficiários por meio de 18 entrevistas na área rural e 28 entrevistas na área urbana.
Segundo eles, o auxílio precisa ser elevado para um patamar de um salário mínimo.
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Notou-se que o benefício permitiu a melhoria da cesta alimentar. Em relação às
exigências relativas às condicionalidades, apontaram serem legítimas, pois assim os
mesmos têm o compromisso de assegurar a presença escolar, manter em dia o cartão
de vacinação e o acompanhamento das gestantes.
O estudo de Oliveira (2014) analisou a implementação do programa na
cidade de Belo Horizonte, a partir da opinião de profissionais da educação, saúde e
assistência social, o quais foram denominados de agentes de base do estudo. Neste
estudo de natureza qualitativo-exploratória foram realizadas 31 entrevistas.
O autor utilizou roteiros semiestruturados para as entrevistas com os
agentes em nível estratégico no MDS e na Prefeitura. Estes foram elaborados de forma
a contemplar as categorias: percepção do programa; valores e representações sobre o
público-alvo; percepção sobre a ação dos governos; desenho institucional e operativo
do programa; impressões sobre as condicionalidades do programa e as exigências para
os agentes em nível local; e as rotinas dos agentes no cotidiano da política.
Oliveira (2014) afirmou que a condicionalidade educacional requer mais
ações dos agentes de base. Os profissionais da saúde e da assistência social concordam
que a escola é corresponsável, sendo elemento importante para dar coesão ao
programa. Foi apontado que a escola amplia o capital social e cultural dos
beneficiários e a inserção no espaço escolar consiste em uma rede de proteção para
esses sujeitos, diminuindo as chances de se envolverem com a marginalidade. As
percepções desfavoráveis foram: 1) a distância entre aqueles que definem as regras e
aqueles que executam; 2) a falta de treinamento aos professores sobre o
monitoramento da frequência escolar, o que permite diferentes entendimentos sobre
como proceder e 3) os professores podem cometer juízo de valor sobre as faltas
escolares, devido à historia de vida de cada família.
Brandão e Dalt (2013) pesquisaram profissionais da educação que atuam
no ensino público. Foram selecionadas aleatoriamente três instituições, uma escola
com IDEB alto, uma com IDEB médio e uma com IDEB baixo em todos os estados
brasileiros, em cada uma das capitais dos estados brasileiros. Após a seleção das
escolas, foram realizadas entrevistas individuais a partir de um roteiro semiestruturado com diretores, professores regentes e coordenadores.
Em todas as regiões, os educadores imputaram à família a
responsabilidade de que o aluno frequente a escola, aprenda os conteúdos escolares e
o motive para a aprendizagem. Os pesquisadores Brandão e Dalt (2013) sinalizam
haver diversos fatores da escola que dificultam a participação dos alunos, isto é, a
relações interpessoais estabelecidas, as práticas pedagógicas realizadas e a
representação que os operadores do ensino têm sobre freqüência/infrequência,
sucesso/fracasso, aprovação/reprovação de seus alunos. Soma-se à questão que muitas
escolas preferiam não ter alunos do PBF, pois comumente apresentam baixo
rendimento acadêmico, de modo que a estes se imputa culpa de piorar o índice escolar
nas avaliações nacionais.
Assim, os autores Brandão e Dalt (2013) também indicaram que não há um
esforço em contextualizar ou problematizar as dificuldades de aprendizagem do
beneficiário do PBF de forma endógena, ou seja, a partir do próprio sistema de ensino.
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O aluno e sua família são tratados como entes isolados de um contexto social e
educacional mais amplo.
No Sul do país, segundo Brandão e Dalt (2013) os argumentos
desfavoráveis aos efeitos do PBF pelos educadores foram mais comuns que os
argumentos de professores de outras regiões. Estes argumentos são em relação aos
alunos do Ensino Médio que “barganham” a permanência na escola, pois precisam
estar em sala de aula para a família receber o benefício. Já outros preferem trabalhar
precocemente. Os educadores citam a não exigência de aproveitamento escolar por
parte do PBF, o que reduz a responsabilidade do educando em relação ao seu
sucesso/fracasso escolar.
No estudo de Soares (2007) foram realizadas 22 entrevistas semiestruturadas incluindo profissionais, técnicos e funcionários, que discutem o programa
cotidianamente. Outro passo metodológico visava à análise dos relatórios de uma
turma com alunos beneficiários e não beneficiários do programa. Algumas professoras
esclareceram que o contato delas com a discussão e participação no PBF é
praticamente inexistente, uma vez que se trata de repassar o número de faltas para os
secretários escolares.
Profissionais entrevistados de órgãos que lidam com a gestão e
acompanhamento das condicionalidades do PBF, afirmaram que a condicionalidade da
frequência escolar é um avanço na medida em que se permite maior contato dos
alunos com o meio pedagógico. Estes pontuaram que a frequência pode não incidir
diretamente sobre o desempenho escolar, mas seria uma forma de possibilitar acesso a
serviços básicos, como a saúde.
Em uma perspectiva semelhante, Barbosa et al. (2016) realizaram estudo
em escola pública em Fortaleza-CE, que buscou identificar o conhecimento do
adolescente beneficiários do sexo masculino sobre o PBF e o seu impacto na família
assistida. Esta investigação foi de cunho descritivo exploratório, com abordagem
qualitativa realizado com 12 adolescentes. Para a coleta de dados foi utilizada tanto a
entrevista individual semiestruturada com os jovens quanto a técnica de grupo focal.
Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, emergindo categorias
temáticas.
Com relação ao tempo de recebimento do beneficio do PBF, os
entrevistados em maioria auferiram, em média, de 3 a 7 anos. As respostas
compuseram quatro categorias temáticas. Uma delas foi o atendimento de pessoas de
baixa renda quanto a sua saúde em que os adolescentes mencionaram não frequentar
com regularidade a Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de seu bairro para
acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento Puberal, porém apresentavam
carteira vacinal atualizada.
Outra categoria emergente foi a frequência escolar como condicionalidade,
tendo mencionado que passaram a ir mais à escola após o benefício e a não querer
desistir dos estudos. A terceira foi a falta de priorização na promoção de saúde e
prevenção de doenças, pois não buscavam ajuda médica para todas as necessidades
que surgiam e uma última categoria se referiu ao impacto nas famílias assistidas pelo
programa, sendo que os participantes entendiam que o PBF é um complemento de
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renda, uma proposta do Governo Federal de tornar suas vidas melhores e
mencionaram-no como um recurso para que adquirissem alimentos e roupas.
Os pesquisadores Torres, França, Teixeira, Camelo, & Fusaro (2013)
buscaram compreender o que jovens de baixa renda pensam sobre a escola em
pesquisa qualitativa e quantitativa, envolvendo a aplicação de questionário em
domicílio nos setores com menor renda per capita das duas regiões metropolitanas de
Recife e São Paulo. Notou-se que a escola é percebida como desorganizada e insegura,
sendo as situações de indisciplina consideradas comuns por 77% dos entrevistados.
Alunos que consideram a escola que estudaram um local inseguro (24%). Ademais,
episódios de conflito são relativamente comuns. Apesar disso, as relações de
sociabilidade foram o aspecto mais importante na experiência escolar para os jovens
entrevistados.
Foi percebido também que os professores muitas vezes estão ausentes,
segundo a declaração de alunos, 42% deles não tiveram uma aula programada para o
dia anterior à data da pesquisa. Entretanto, os professores foram percebidos pela
maioria dos entrevistados como preocupados com os alunos e com a aprendizagem.
É elevada a proporção de alunos que não gostam e não vêm utilidade em
muitas das disciplinas oferecidas (TORRES et al., 2013). Para a maioria dos
entrevistados, apenas Português e Matemática são necessárias, e é significativa a
proporção daqueles que declaram que a principal razão para frequentarem a escola é
conseguir um diploma (20%). Em contrapartida, o trabalho precoce foi valorizado
pelos jovens entrevistados, independentemente da atitude de seus pais em relação a
essa dimensão. E, apesar das precárias condições de trabalho, para a média dos
entrevistados, 17 anos é a idade considerada ideal para se começar a trabalhar.
Verificou-se que embora o abandono do Ensino Médio seja influenciado
por indicadores como maior idade, reprovação, possuir experiência de trabalho, ter
filhos, gravidez, escolaridade do pai, a percepção da utilidade atribuída a Português e
Matemática, amizades na escola e presença de indisciplina também têm um impacto
significativo do ponto de vista do abandono escolar. Quando o jovem reside em áreas
com elevada concentração de famílias de baixa renda e logra ingressar no Ensino
Médio, geralmente apresenta condições sociais diferenciadas em relação ao perfil
médio da juventude dessas regiões: menor nível de pobreza, não estando em pobreza
extrema; presença em seu domicílio de bens de consumo moderno, como computador
e celular; proporção elevada de indivíduos que cursaram o Ensino Infantil e grande
concentração de indivíduos de religião evangélica na família (TORRES et al, 2013).
O estudo conclui que as percepções e as atitudes dos estudantes em relação
à escola de Ensino Médio são importantes no que concerne ao avanço educacional. Se
isso é verdade, a ampliação do conhecimento sobre esses jovens contribuirá para a
melhor adequação das iniciativas públicas voltadas para esse nível de ensino e a
elaboração de materiais adequados de divulgação do programa (TORRES et al, 2013).
CONCLUSÃO
Fica claro que é relevante a escolarização para o desenvolvimento humano,
sobretudo porque há forte inter-relação entre saúde e educação, assim, ambas
influenciam na qualidade de vida dos usuários do PBF. Este se revelou de grande
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importância para a manutenção das crianças e dos adolescentes na escola, mas pode
ser potencializado.
Os estudos apontaram que o PBF efetivamente diminui carências de
alimentação, vestuário, higiene e acesso a materiais escolares, porém evidenciou-se a
necessidade de aprimorar políticas públicas para a emancipação das famílias em
relação ao auxílio. É preciso compreender além da repercussão dos efeitos das
condicionalidades, o que pode ser uma fragilidade desta estratégia. Isso porque os
efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades levam as famílias
“descumpridoras” a uma maior vulnerabilidade.
Acredita-se ser importante expandir o estudo para outros beneficiários do
programa que não apenas os chefes de família, pois, certamente haverá respostas
diferentes. É necessário investigar sobre a percepção dos adolescentes usuários do
PBF a cerca do cumprimento da condicionalidade, especialmente envolvendo o
conhecimento daqueles que não estejam cumprindo, já que o jovem possui um papel
social importante para si e para sua família, sendo que provavelmente desconhece este
alcance.
Conhecer as percepções de crianças e adolescentes usuários do PBF pode
lhes favorecer a tomada de consciência, empoderamento e auxiliar na proposição de
estratégias e ações para melhorar a qualidade de vida dos usuários e das políticas
públicas. É importante que futuramente haja revisões de literatura mais extensas para
que de fato se possa contribuir para profissionais e políticas públicas alcançarem o
propósito de rompimento intergeracional da pobreza.
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INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SOCIEDADE: ASPECTOS EVOLUTIVOS AO
ALCANCE DA HISTÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE DA PESSOA SURDA
NA ÚLTIMA DÉCADA, NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI E URUGUAY
NOLEVAIKO, Noemi Teresinha Gorte1 – IESSA
Resumo
A integração das pessoas com necessidades especiais ainda é um grande desafio na
qualidade de ensino-aprendizagem e nos segmentos sociais. Sobre este desafio
acontece a pesquisa com vista a compreensão dos aspectos evolutivos de forma
comparada dos acontecimentos da última década, acerca da aplicabilidade dos
aspectos legais para com o povo surdo, o alcance da história, cultura e identidade da
pessoa surda, abrangendo os países da América Latina: Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguay, por meio de pesquisa qualitativa, quantitativa e estudo de campo. A pesquisa
de forma mista, traz contribuições e aprofundamentos necessários ao tema e externa
conhecimentos importantes não só para a sociedade, mas no que diz respeito à área
acadêmica.
Palavras-chave: Integração. Pessoa surda. América Latina.

Abstract
The integration of people with special needs is still a great challenge in the quality of
teaching-learning and in the social segments. About this challenge is the research
aimed at understanding the comparative evolutionary aspects of the events of the last
decade, about the applicability of the legal aspects to the deaf people, the history,
culture and identity of the deaf person, covering the countries of the Latin America:
Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, through qualitative, quantitative research
and field study. The research of mixed form, brings necessary contributions and
deepening to the subject and important external knowledge not only for the society,
but with respect to the academic area.
Keywords: Integration. Deaf person. Latin America.

Resumen
La integración de las personas con necesidades especiales sigue siendo un gran
desafío en la calidad de la enseñanza-aprendizaje y en los segmentos sociales. En este
desafío se realiza la investigación para comprender los aspectos evolutivos de forma
comparada de los acontecimientos de la última década, acerca de la aplicabilidad de
los aspectos legales hacia el pueblo sordo, el alcance de la historia, la cultura y la
identidad de la persona sorda, América Latina: Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, por medio de investigación cualitativa, cuantitativa y estudio de campo. La
investigación de forma mixta, aporta contribuciones y profundizaciones necesarias al
1 Doutoranda em Ciências da Educação – UNISAL. Professora da Instituição de Ensino Superior Faculdade Sant’Ana. Ponta Grossa-Paraná. E-mail:
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tema y externa conocimientos importantes no sólo para la sociedad, pero en lo que se
refiere al área académica.
Palabras clave: Integración. Persona sorda. América Latina.

1 INTRODUÇÃO

Estima-se que 42 milhões de pessoas acima de três anos de idade são
portadoras de algum tipo de deficiência auditiva de moderada a profunda, segunda
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS 1994). No Brasil, segundo o censo do
IBGE de 2010, 9,7 milhões de brasileiros possuem alguma forma de deficiência
auditiva, o que representa 5,1% da população brasileira. Deste total 2,6 milhões são
surdos e 7,2 milhões apresentam grande dificuldade para ouvir. O trabalho efetivo
com a pessoa surda, para Lacerda (2007, p.4), quando se opta pela inserção do aluno
no ambiente escolar, precisa ser feita com cuidados que visem garantir sua
possibilidade de acesso aos conhecimentos que estão sendo trabalhados, além do
respeito por sua condição linguística e por seu modo peculiar de funcionamento.
Assim, a pessoa surda inserida no meio escolar e social está em busca de sua aceitação
plena e seus direitos como cidadã.
Entretanto mesmo com toda a relevância da inclusão que conhecemos,
questões vem se colocando de maneira cada vez mais consistente em saber das ações
dos países da América Latina em relação ao atendimento à pessoa surda, como se dá o
ensino da segunda língua, isto é, a língua majoritária do país, e o trabalho frente a
acessibilidade no ambiente acadêmico e social à pessoa surda.
Ainda que não se neguem todo esforço de acessibilidade já existente, o
meio acadêmico é responsável pela formação de profissionais com domínio sobre a
seguridade dos direitos sociais desta pessoa. Assim, ganham cada vez mais relevância
as discussões sobre a responsabilidade social na formação da pessoa, no sentido de
garantir satisfação de convivência e comunicação com pessoa surda, como também, a
inserção da mesma no meio social, tornando ainda mais necessária diante da inclusão
com responsabilidade que queremos.
Esta pesquisa objetiva contribuir na construção do meio social e
educacional para com a pessoa surda, buscando respaldos relevantes da
responsabilidade social e educacional em diferentes países. Os itens abordados
envolvem: Fatos marcantes na história da pessoa surda ontem e hoje; Reconhecimento
da legalidade da língua de sinais nos países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguay;
Cultura e identidade da pessoa surda nos países da América Latina, em detrimento aos
aspectos sociais e educacionais. Busca-se uma metodologia de forma qualitativa e
quantitativa, mesmo sendo formas distintas tendem a se complementarem frente ao
tema abordado. A investigação explora também, através da metodologia da educação
comparada, o desenvolvimento teórico da educação estrangeira, juntamente com o
estudo de campo. Os dados serão analisados e computados, revelando seu resultado.
A fundamentação teórica teve suporte dos literatos Lacerda (2007), Arriens
(2007), Barbosa (2003), Montoan (2003), Belloni (2001), Pan (2006), Hall (1997),
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Dias, Silva & Braun (2009), Strobel (2016) os quais contribuíram para a compreensão
aprofundada dos aspectos históricos, pressupostos linguísticos e legislação voltados à
cultura surda.
2 FATOS MARCANTES NA HISTÓRIA DA PESSOA SURDA, ONTEM E
HOJE
Os registros da história dos surdos, e os reconhecimentos que se têm até
então, e as quais continuam sendo travadas pela busca da afirmação, identidade,
comunidade, língua e cultura, despertou para o reconhecimento da Língua de Sinais a
qual, ainda hoje pouco se conhece sobre os surdos e suas Línguas.
Uma língua de sinais ou língua gestual é uma língua que se utiliza
de gestos, sinais e expressões faciais e corporais, em vez de sons na
comunicação. As línguas de sinais são de aquisição visual e
produção espacial e motora. São as línguas naturais de cada
comunidade de surdo [...] Há no mundo muitas línguas de sinais
usadas como forma de comunicação entre pessoas surdas ou com
problemas auditivos. Muitas delas receberam reconhecimento
oficial em vários países. (WIKIPÉDIA,2014).

Das duas tendências na Educação dos surdos que a história relata: o
gestualismo, e o oralismo, sabem se que por muitos anos os ouvintes priorizaram a
fala e proibiram o uso de gestos, buscando salvar o surdo através do desenvolvimento
da fala, acreditando ser esta a forma de transformá-lo.
Para Arriens (2007), educadores e médicos apresentavam grande
interesse em que o surdo pudesse ser educado pela fala e pela restauração da audição,
adotando procedimentos em relação à pessoa surda sem nenhum resultado satisfatório,
descobrindo que a medicina não teria recursos para um ouvido que já estava morto.
As inovações tecnológicas permitiram a criação de aparelho auditivo,
aparelhos com pilhas incorporadas e transistor em prótese. Em 1970 apareceram às
primeiras tentativas de implantação coclear, reinando dessa forma o ideal para a
maioria não surda. Barbosa (2003) define em sua pesquisa o Implante Coclear como
recurso auditivo capaz de trazer novas esperanças para a pessoa surda.
Considerando um “aparelho auditivo” de avançada tecnologia, o
Implante Coclear é composto de duas partes básicas: a parte interna,
implantada cirurgicamente; e a parte externa, com os componentes
fixados ao corpo do usuário. [...] O transmissor transmite a
informação através da pele, via ondas de rádio para o receptor, que é
a parte cirurgicamente implantada do aparelho. Dentro do receptor,
um chip de computador envia aquele som diretamente para uma
série de eletrodos que está enrolado dentro da cóclea. Os eletrodos
dentro da cóclea estimulam diretamente as células ciliadas que estão
ligadas ao nervo auditivo que por sua vez conduz a sensação de som
ao centro cerebral da audição. (BARBOSA, 2003, p.25).

A citação acima mencionada deixa clara as grandes inovações
resultantes das novas tecnologias a favor da pessoa surda. As decisões tomadas diante
da implantação ou não, deve ser cuidadosamente pensada pela família e profissionais,
sabendo que a criança não tem o poder de decisões por ela mesma. Pensar que o fato
da colocação do chip é a solução, fatalmente é um engano, visto que requer todo um
acompanhamento posteriormente por profissionais capacitados em prol desta criança,
para que a mesma obtenha o resultado tão esperado.
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Movimentos políticos, sociais e educacionais vêm ocorrendo, na
tentativa de fortalecimento da inclusão das pessoas especiais, movimento este
buscando preparar e capacitar a sociedade, para o bem atender e unir-se a estas
pessoas a fim de aceita-las e trata-las como pessoas desejadas. Para Mantoan, (2003,
p.67), os fatores para que a inclusão realmente aconteça busca conhecer o meio
sociocultural em que a pessoa está inserida, elaborando formas de trabalho que
proporcione o desenvolvimento pleno do aluno incluso.
A inserção da pessoa surda com os ouvintes, no meio escolar ou social,
requer novas estratégias, novas abordagens e adaptações que proporcionem a pessoa
uma aceitação satisfatória. As mudanças em busca do bem-estar da pessoa inclusa
estão ligadas e dependentes dos avanços tecnológicos, os quais busca trazer novas
perspectivas, ampliação de espaços e tempos para o conhecimento, com possibilidade
de interação criado pelas novas tecnologias da informação disponíveis, estas passam a
ser utilizadas como importante meio para a socialização da pessoa surda.
Os surdos lutam por seus direitos e justiça social, a ciência avança em
descobertas e possibilidades tecnológicas trazendo aparelhos de amplificação sonora
mais sofisticada, novos instrumentos de comunicação e recursos tecnológicos
disponíveis aos objetivos das escolas estão deparando com um grande arsenal de
recursos audiovisual, beneficiando e despertando na pessoa surda o desejo e a
necessidade de apropriar destes meios também.
Hoje a sociedade vem exigindo “um novo tipo de indivíduo e
trabalhador: um indivíduo dotado de competências técnicas múltiplas, habilidade de
trabalho em equipe, capacidade de aprender e de adaptar-se a situações novas”.
(BELLONI, 2001,p.22) . Fatos estes que merecem atenção através de estudo
comparado com outros países da América Latina a fim de verificar através do Poder
Público, as fases de transformação e transição, lutas e conquistas, e o reconhecimento
legal existente nos países Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguay.
3 RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA LÍNGUA DE SINAIS NOS
PAÍSES ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI E URUGUAY
No Brasil lutas foram travadas durante décadas até o almejo do
reconhecimento da língua oficial da comunidade surda. Lei esta, que em 24 de abril de
2002 foi implantada no Brasil a Lei de no. 10.436, entendendo se como Língua
Brasileira de Sinais – Libras. Esta lei com sistema linguístico de natureza visual –
espacial; estrutura gramatical própria, independente da língua oral, para transmissão
de ideais e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL,
2002), revela que o Poder Público tem por obrigação apoiar, divulgar e difundir a
Libras como língua importante na comunicação entre as pessoas surdas.
O Decreto Federal 5626/2005 que regulamenta a lei de Libras e expõe
diretrizes detalhadas sobre o significado do bilinguismo dos surdos brasileiros, e a Lei
de acessibilidade no. 10.098 de dezembro de 2000 revelam conquistas pelo direito de
igualdade, no meio escolar e social, garantindo que as pessoas que delas fazem usos
sejam respeitadas onde quer que estejam sendo garantida por lei.
É de fundamental importância que as pessoas envolvidas com a
educação de surdos conheçam a legislação que ampara esta clientela, como também
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conheçam a forma como estes adquirem os conhecimentos, para que, as ações
desenvolvidas no âmbito escolar tenham em vista a realidade dos educandos,
atendendo as suas necessidades e seus avanços pessoais.
No Brasil o currículo construído e elaborado seguidos de adaptações
segue como um recurso e parâmetros ao trabalho docente que atenta a forma de leitura
e escrita específica do aluno. Sabe-se que o letramento vem favorecer esta forma de
aprendizagem, tornando um aprender significativo e contextualizado para este aluno.
Pan, (2006, pág.70) aponta para a forma de letramento escolar destacando que “a
palavra “letramento” implica uma variação de tipos de estudos que se enquadram no
domínio da escrita, o que sugere a complexidade desse conceito”. Através desta forma
de ação é que a leitura e a escrita para o aluno surdo têm uma função social e um
sentido de ser. O Bilinguismo vem ganhando espaço como resultado de conquista da
comunidade surda, vista como forma ideal de ensino a pessoa surda nos dias atuais.
Conhecer a forma de legalidade a favor da pessoa surda nos países da
América Latina, torna-se de extrema importância no fato de que inovações podem ser
acrescentadas no quesito área acadêmica e no meio social em que está inserida a
pessoa surda, vindo acrescentar um a prática do outro.
4
CULTURA E IDENTIDADE DA PESSOA SURDA NOS PAÍSES DA
AMÉRICA LATINA, EM DETRIMENTO AOS ASPECTOS SOCIAIS E
DUCACIONAIS
A cultura surda é marcada por vários artefatos próprios da comunidade
surda, sendo esta cultura com característica própria. Cada país possuí sua língua de
sinais. No Brasil a Língua Brasileira de Sinais, apresenta-se com modalidade espaçovisual, isto é, acontecendo por meio da visão e movimento no espaço, com estrutura
gramatical adequada, trazendo juntamente os parâmetros oriundos da Língua de
Sinais. Os sinais são dispostos nas mãos com seus parâmetros, dando sentido e
significado essenciais a comunicação, segundo Paraná (1998, p.10). Outros grupos por
não fazerem parte de uma comunidade se comunicam por gestos e tem quem prefira a
língua falada.
Pesquisadores buscam conhecer cada vez mais a língua de sinais, uma
vez que ela se mostra uma língua viva, com estrutura gramatical própria, e em
constante mudanças.
A pessoa surda que utiliza a Língua própria para a sua comunicação e
aprendizagem, requer uma proposta educacional a qual garanta a presença da Língua
de Sinais como primeira língua L1 no contexto educacional, e o Português, L2 em sua
modalidade escrita como segunda língua, requerendo no dispondo ao meio
educacional uma reflexão de sua prática e condição no uso de suas línguas frente às
situações didáticas sobre o processo ensino-aprendizagem.
Considera-se também importante a aplicabilidade do ensino da Língua
de Sinais para ouvintes como forma de bem atender e aceitar a pessoa surda inserida
no meio escolar e social, permitindo este ter acesso a todos os ambientes e situações,
sem prejuízo em sua comunicação e aprendizagem. O Decreto no. 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, insere como obrigatório a inclusão da Libras, como visto a seguir.
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CAPÍTULO II – DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO
DISCIPLINA CURRICULAR
Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular
obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício
do magistério, em nível médio e superior (...)
Parágrafo 1º. Todos os cursos de licenciaturas, nas diferentes áreas
do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são
considerados cursos de formação de professores e profissionais da
educação para o exercício do magistério.
Parágrafo 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular
optativa nos demais cursos de educação superior e na educação
profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.
(Brasília, 2005).

Há uma busca de esforços em oferecer o ensino de Língua de Sinais, mas a
falta de profissionais com conhecimento na área é um desafio a vencer.
O cumprimento da Lei é uma garantia de que a luta pelo respeito à
diversidade não é em vão, colocá-la em ação cabe a cada um, no intuito do
reconhecimento e valorização da Língua de comunicação e respeito à identidade
surda, sabendo que a identidade se constrói nas diversas situações e comunidades,
“está sempre em construção, em movimento e principalmente em transformação, na
medida em que se relaciona com o outro” , afirma Hall (1997). A identidade edifica-se
não somente com seus pares, mas a toda uma comunidade diversificada.
A importância do fortalecimento no meio acadêmico e social, em saber e
fazer cumprir o direito da pessoa surda, sua identidade e cultura, requer adotar
medidas provedoras de meios auxiliadores para a prática no ensino aprendizagem da
pessoa com surdez.
Dias, Silva & Braun (2009, p.111) destacam estratégias mediadoras de
ensino:
- Utilizar linguagem de sinais, gestos naturais, dramatização,
mímicas, desenhos como recursos para facilitar a compreensão dos
textos que estejam sendo trabalhados em sala;
- Utilizar sempre a escrita no quadro de giz e diagramas de qualquer
tipo de material escrito, slides, transparências entre outros, para
escrever as palavras-chave;
- Utilizar recursos e matérias adaptados durante o processo de
ensino e aprendizagem, a exemplo do treinador de fala, tablado ou
softwares educativos;
- Organizar espaços produtivos que permitam ao aluno desenvolver
e estimular a criatividade, ludicidade, autonomia, memorização,
raciocínio lógico e sociabilização, como cantinho de jogos ou artes,
espaço da leitura e espaço da dança;
- Empregar glossários ou listas de palavras que estarão incluídas na
atividade desenvolvida e anexá-las em um mural visível a todos na
sala. (DIAS, SILVA & BRAUN, 2009, p.111).
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Dias, Silva & Braun (2009, p.11) sugerem também alternativas quanto à
interação entre os alunos:

-Designar um colega de classe para assegurar que um aluno tenha
compreendido as orientações transmitidas oralmente fazendo-o
repetir o que foi dito;
- Incentivar os alunos à busca e utilização de materiais visuais como
fotos em revistas, figuras em livros, palavras soltas ou frases em
jornal;
- Organizar as mesas em duplas ou quartetos de modo que os alunos
se posicionem de frente em para o outro, favorecendo a
comunicação entre os mesmos durante as atividades propostas;
- Apresentar atividades de aprendizagens com a formação de
pequenos grupos para estimular a cooperação e a comunicação entre
os alunos (tutoria por pares). (DIAS, SILVA & BRAUN, 2009, p.
112).

As alternativas destacadas pelas autoras reforçam mudanças necessárias,
não cabendo mais diante da atual sociedade em que vivemos o descaso frente à
aprendizagem da pessoa surda. São alternativas possíveis de mudanças e que trazem
benefícios significativos a estas pessoas como agentes transformadores e acrescido de
conhecimentos.
A inquietação referente a cultura e identidade da pessoa surda e as
alternativas nos adotadas pelos países da América Latina, sendo Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguay, requer formas de busca que leve a conhecer e acrescentar a estes
conhecimentos inovações capazes de promover políticas públicas com qualidade,
transformando a realidade em momentos respeitosos diante da cultura e identidade de
um povo com língua própria.

DISPOSIÇÕES FINAIS
O estudo trouxe fatos marcantes sobre a história da pessoa surda, revelando
que através dela não se deve cometer os erros já ocorridos no passado os quais
acarretaram grandes prejuízos para o povo surdo na tentativa de querer consertá-los.
Muitas lutas foram necessárias para que a Língua de Sinais se fizesse reconhecida e
aceita no País de origem. Outras necessidades surgem, para que o respeito aos direitos
da pessoa surda seja cumprido no meio social e educacional.
Strobel (2015, p.118), afirma que o “desafio para o povo surdo é construir
uma nova história cultural, com o reconhecimento e o respeito das diferenças,
valorização da língua, a emancipação dos sujeitos surdos de todas as formas de
opressão ouvintistas e seu livre desenvolvimento espontâneo de identidade cultural.”
A busca por melhor aceitação e valorização da pessoa surda, sua história, cultura e
identidade, é que faz ir além, além das fronteiras em busca de acréscimos para a
aceitação com responsabilidade deste povo que luta por igualdade de direitos.
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A DESSACRALIZAÇÃO DA ARTE E A PERDA DO CARÁTER AURÁTICO
NA ESTÉTICA DE WALTER BENJAMIN
José Gilardo Carvalho2
RESUMO: A questão da “ Aura “, não é um tema sem importância acadêmica, pelo
contrário, em todos os grandes pensadores vamos encontrar a problematização da
mesma em algum ponto. No caso de Benjamin, por ter sido um perseguido pelo
regime Nazista, essa importância se reveste de uma importância maior. Esse artigo
deseja comentar de modo fiel a ideia do autor. Walter Benjamin faz uma
contraposição entre o mito e a “verdade”, que para ele é sem intencionalidade. O
marco teórico do presente artigo então se insere na história positiva linear que tenta
em vão, justificar o universal pela média. Desse modo o filosofo de Berlim deseja que
o instante da cognoscibilidade, o “Jetzeit”, que, para ele, é o que permite a esperança
de uma reescrita da história a partir da ótica dos vencidos, não mais dos vencedores
que continuam vencendo. Metodologicamente nos utilizamos do modo de escrever
benjaminiano que é a escrita descontínua, mas proposital. Já que a história se desvela
mediante os cacos da história oficial. O artigo deseja então pôr em destaque essa
problemática da perda da “ Aura “ e suas consequências na Estética de Walter
Benjamin.
PALAVRAS-CHAVE: Walter Benjamim, Aura, Dessacralização, Estética, Choque.
ABSTRACT The issue of "Aura" is not a theme without academic importance, on the
contrary, in all the great thinkers we find the problematization of the same at some
point. In the case of Benjamin, for being a persecuted by the Nazi regime, this
importance is of greater importance. This article want to comment so faithful to the
author's idea. Walter Benjamin makes a contrast between the myth and the "truth",
which for him is no intentionality. Theoretical framework of this article so in positive
linear story tries in vain to justify universal by the average. Thus the Berlin
philosopher want the instant of discernibility, the "Jetzeit", which, for him, is what
allows the hope of a rewrite of the story from the perspective of the vanquished, not
more of the winners who are still winning. Methodology in use the way of writing that
is writing its discontinuous, but deliberate. Since the story unfolds through the shards
of history official. The article you want then highlight this problem of loss of "Aura"
and its consequences on the aesthetics of Walter Benjamin.
KEYWORDS: Walter Benjamim, Aura, Desacralization, Aesthetics, Shock.
INTRODUÇÃO
A PERDA DA AURA NA ARTE EM BENJAMIN E SEU CARÁTER
ESTÉTICO
Arte e Aura, em Benjamin, caminham juntas. Para Benjamin, a perda da
Aura não deve ser lamentada, já que foi essa perda que possibilitou a popularização da
obra de arte. O que não seria possível senão tivesse ocorrido o fim do caráter aurático
2
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da arte. A arte era tida como algo sagrado, inatingível. Como uma figura que
Benjamin descreve, para nos falar da aura: “algo distante, longínquo, como um ramo
de oliveira ao longe, ao mesmo tempo em que parece tão distante, parece tão próximo,
mas não podemos tocar”3. Esta é a estética de Benjamin, é a possibilidade de uma
ação política, a arte não deve ter um caráter sagrado. Um caráter que afasta os homens
da realidade, mas a arte deve ter um papel político. A arte revela o sentimento de
decadência do homem da civilização, o homem que se perdeu entre os escombros do
capitalismo, dos “encantos” da grande metrópole, simbolizada por Benjamin na Paris
do século XIX. Essa Paris representa toda a grande cidade capitalista, onde a técnica, a
reprodutibilidade técnica, a reprodução em série, destruíram a comunicação oral, a
experiência passada de geração a geração.
No ensaio de Benjamin, “O Narrador”4, o autor nos fala da perda da
capacidade de transmitir valores, caracterizada pela modernidade. Não há mais a
formação, há, sim, a informação. Benjamin cita o jornalismo como exemplo da
diferença entre formação e informação: a formação se dava ao longo de um processo,
permeado por várias etapas, no qual a família e a comunidade tinham papel de grande
importância, a fala era o fio condutor das experiências. Mas, com a modernidade, a
técnica pela técnica, tudo isso foi se perdendo. No entanto, Benjamim não está a
lamentar a chegada da técnica, da tecnologia, do progresso, o que o filósofo berlinense
quer chamar à atenção é para a perda do espírito de comunidade. Na “Dialética do
Esclarecimento” (1985), Adorno faz uma exposição do mundo capitalista da técnica
pela técnica, da exploração do homem pelo homem, da bestialidade em que se
encontra o homem pós-moderno, embriagado nas grandes catedrais do capital - os
shoppings centers -, o homem vive para consumir e não consome para viver. Ele não
consegue acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas, pois a velocidade com que
ocorrem é tão intensa que em frações de segundos determinado produto perdeu seu
valor de troca.
Adorno e Horkheimer descrevem pormenorizadamente um mundo onde a
mercadoria se torna a grande vedete, o homem é também mercadoria. Benjamin, leitor
de Adorno e Horkheimer, não concorda totalmente com a exposição crua, por que não
dizer alarmante, dos filósofos críticos do capital tardio, pois Benjamin vê na técnica
uma condição de possibilidade de democratização da apropriação pelas massas
daquilo que o conhecimento humano pode conseguir, isso também não implica dizer
que ele está a levantar a bandeira do neoliberalismo capitalista. Bem pelo contrário,
Benjamin critica nos seus ensaios, como em “A Era da Reprodutibilidade Técnica”5,
“Rua de Mão Única”6 e outros, a corrida ao consumismo, a não reflexão sobre a vida,
a existência. Benjamin cita uma figura, o flaneur, como aquela criatura deslumbrada
perante as grandes construções da grande metrópole. Cita esse personagem como o
típico homem do século XX, da modernidade, pós-modernidade. Ele (flaneur) não se
dá conta, mas está satisfeito, como se não morresse, ele vagueia de um lado a outro da
3
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grande cidade, alegre, feliz com as belezas arquitetônicas, eletroeletrônicas que a
grande cidade lhe permite. Benjamin diz que ele está como que narcotizado pelas
belezas do progresso, não há tempo em seu tempo para a reflexão sobre o passar das
horas, a morte, a finitude. Mas é isso mesmo que o grande capital deseja e planeja,
arquitetonicamente, o objetivo é levar a criatura a não pensar, assim ela será um
joguete nas mãos dos capitalistas.
Para Benjamin, os grandes desastres, acidentes, mortes, guerras, lutas pelo
poder, já não assustam, elas estão incorporadas ao cotidiano. O choque se faz
necessário para que aconteça o instante da cognoscibilidade, o Jetzeit7, por uma
iluminação profana diante o espetáculo do horror, da barbárie, a estética do choque
pode levar a criatura à reflexão sobre a realidade, tentar reaver o que parece perdido
no passado e reescrever uma nova história, agora sob a ótica dos vencidos, uma
história na qual a decadência humana seja salva pela arte, pela linguagem, pelo amor,
pelo poder divino.
A reformulação dos conceitos em torno da ideia é, para Benjamin,
condição de possibilidade de representação do universal pelo particular. Os fenômenos
dispersos, segundo Benjamin, nada mais são que meros conceitos, do mesmo modo as
ideias isoladas não dizem nada e se perdem na média que não diz da totalidade. Então,
o filósofo berlinense nos apresenta a estética da monadologia, as mônadas são
fechadas em si mesmo, são ideias. Quando rodeadas pelos conceitos reformulados,
esses fazem duas coisas ao mesmo tempo, salvam os fenômenos e dão sentido
universal às ideias. Essa visão panoramática da história em Benjamin nos leva à visão
de um quadro onde todos os elementos estão dispersos, soltos, mas a iluminação
profana nos permite apreender “a verdade” que se mostra por entre os escombros
observados pelo anjo da história. A verdade não tem intencionalidade, ela se apresenta
e se mostra na multiplicidade dos elementos.
Benjamin vê no Barroco essa ideia de multiplicidade, de realidade
multifacetada, na qual não há uma intencionalidade, mas sim um acaso, o anjo da
história do quadro de Paul Klee, observa melancolicamente os destroços da civilização
moderna, os cacos da história, os elementos estão todos em vários locais, sem uma
justaposição, como apresenta a história linear positivista, mas é exatamente nessa
dispersão dos elementos que a verdade (warheit) pode ser apreendida, no instante, no
agora, na cognoscibilidade do Jetzeit. Mas, como diz o historiador, seu olhar está fixo
nos objetos, mas uma tempestade vinda do futuro o arrasta para que seu olhar não se
aperceba da verdade, essa tempestade, segundo Benjamin, é o progresso (fortschift)8.
O progresso, que vem com a técnica, com a modernidade, cega o homem, que se torna
como um autômato e não consegue se desvencilhar da dinâmica do capital, que é a
dinâmica da produção em série, da esteira de produção. Nesse sentido, para Benjamin,
não existe o sujeito ou o objeto, pois o que existe é uma realidade onde não há
justaposição de fatos, coisas, elementos, mas uma dispersão, uma representação da
ideia, da filosofia, do pensamento.
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Não há uma superioridade entre os elementos, embora o homem seja a
única criatura capaz de dar uma interpretação a esse amontoado de escombros. A
filosofia da representação benjaminiana nos leva a compreender que há uma teologia
subjacente a toda a crítica de Walter Benjamin à ciência levada ao status de verdade
última. A ciência, embora importante como conhecimento dos fenômenos, tem sua
validade temporária, enquanto a filosofia é universal, busca a totalidade. Para Walter
Benjamin, existe uma frágil força messiânica que nos leva a uma iluminação profana.
Essa iluminação profana que acontece no Jetzeit, no agora da cognoscibilidade9, é
condição de possibilidade para reparar um erro que ficou no passado que é presente.
A obra de arte, para Benjamin, além de seu caráter estético, possui também
seu caráter político. Assim foi que Benjamin se encantou com o expressionismo, o
dadaísmo, a arte surreal, pois ela representa a realidade na sua diversidade. A arte
moderna denuncia o caráter de perda da aura da arte antiga, essa aura que deu vazão
ao Nazismo, quando esse usou todos os artifícios da obra de arte na sua batida
ritmada, nos seus milhões de soldados perfilados, com movimentos milimetricamente
calculados, criando no imaginário das pessoas a ideia de algo grandioso, sagrado. Esse
caráter sagrado foi a grande arma usada pelo Nazismo para se solidificar como a
“salvação” da raça humana, purificando-a numa raça pura, ariana. Na sua obra “A
obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”10 , Benjamin deixa bem claro essa
artimanha do regime Nazista. A criação em torno de si de uma aura, de um sentimento
de sacralidade. Benjamin também faz a critica ao socialismo que se aproveitou do
caráter aurático da obra de arte para empreender seus objetivos.
A FOTOGRAFIA E O CINEMA COMO ELEMENTOS ESTÉTICOS E
POSSIBIDADE DE DEMOCRATIZAÇÃO DA OBRA DE ARTE
Segundo Benjamin, num primeiro momento, as obras eram reproduzidas
pelos discípulos do artista; num segundo momento, por interesses nos lucros. Com a
entrada da fotografia, todo esse panorama mudará: a fotografia não é mais produzida
de forma manual, ela possui movimento, ela é olhada, as imagens passam a ter o peso
da palavra oral antigamente. A fotografia é a possibilidade do cinema, que nada mais é
do que uma série de fotografias colocadas em movimento veloz. O nascimento do
cinema vai trazer a democratização definitiva da obra de arte e a consequente
destruição de seu caráter divino, de aura, logo, Benjamin vê isso como positivo. No
entanto, o crítico de Berlin vê, também, a possibilidade do uso do cinema quer para o
bem (a educação, por exemplo) como para o mal, a expansão de técnicas de guerras e
de formação de soldados em massa para o extermínio dos judeus.
A arte clássica não vai aceitar a ideia de Benjamin de democratização da
arte, pelo cinema, fotografia etc. Vão dizer que jamais uma cópia será como o
original, no máximo ela captaria o aqui e agora de uma obra original. Entretanto, para
Benjamin, tal fato ocorria na reprodução manual. No tempo da reprodução técnica, tal
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Idem, ibidem. Magia e Técnica Arte e Política. Editora Brasiliense. 1994.Benjamin, Walter.
Benjamin, Walter; Tradução: Sérgio Paulo Rouanet; Jeanne Marie Gagnebin-7, Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994(Obras escolhidas v.1)
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coisa não se repete, visto que a reprodução técnica possui maior movimento do que a
reprodução manual. Citemos Benjamin.11
O conceito de aura permite resumir essas características: o que se
atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura.
Esse processo é sintomático, e sua significação vai muito além da
esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica de
reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na
medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência
única da obra de arte por uma existência serial. E na medida em que
essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em
todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido.

Não é a arte que sofre decadência e sim o homem, esse sim é decaído, na
era da reprodutibilidade técnica. A produção serial o torna sem valor, ele passa a ser
mais um na engrenagem da era moderna da reprodução em série. A obra de arte
encarna, então, o seu papel não só estético, mas político, pois ela passa a determinar o
papel de cada um na sociedade. Para Benjamin, é o cinema que irá caracterizar esse
papel do fim da aura da obra de arte, o cinema não é só diversão, ele é também
história, e a história positivista linear usa o cinema para propagar a ideia capitalista do
lucro pelo lucro, da técnica pela técnica. Benjamin define aura da seguinte forma:
Em suma, o que é aura? E uma figura singular, composta de
elementos especiais e temporais: a aparição única de uma coisa
distante, por mais perto que ela esteja.12

.METODOLOGIA: Usamos a metodologia de Walter Benjamin: A
escrita descontínua em a forma de aforismos. Assim, queremos ser fiel ao autor na sua
perspectiva ao discorrer sobre um tema em específico ou geral.
CONCLUSÃO: Então, o que a aura representa? O desejo de muitos de se
aproximarem do que é sagrado, distante, impossível. O fim da aura nada mais é do
que a chegada da técnica, pois ela irá permitir o acesso, nem que seja de cópias das
obras de arte. Aí, Benjamin verá questões de estética e de política, ligadas ao fim da
aura da obra de arte como objeto de desejo das massas. Assim, as massas podem ser
usadas pelo capitalismo, pois com o fim de sua aura, dá-se a aparência de que todos
são iguais, todos podem possuir o que antes só uma minoria possuía, mas é aí, na
verdade, que a ideologia burguesa usa de toda a sua astúcia e maldade, parece tornar
popular algo que não é. Benjamin vê como positiva a reprodução da obra de arte,
sobretudo no cinema, mas alerta para o perigo do seu uso pelas elites para tornarem
cada vez mais alienadas as massas populares. A história positiva irá novamente
justapor elementos para que tudo pareça normal. É preciso, então, parar o tempo,
imobilizar a imagem para olhá-la e perceber nas entrelinhas onde está o erro cometido
pelos vencidos a favor dos que continuam vencendo. É nas entrelinhas que há a
possibilidade de um resgate da história para que ela seja reescrita, agora sob a ótica
dos vencidos.

11
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Brasiliense,1994- (Obras escolhidas v.1)
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O valor de culto e o valor de exposição são dois polos destacados por
Benjamin na questão da obra de arte nas suas vertentes políticas e estéticas. A perda
da aura da obra de arte está intimamente ligada à questão da perda do culto à obra de
arte. A arte tradicional é aurática, traz a marca, o signo do culto da adoração, o que
permite, segundo Benjamin, a justificação de muitas atrocidades humanas, como o
Nazismo, por exemplo, que explorou a estética presente nas obras de arte para
narcotizar toda a humanidade em torno de um projeto de raça pura, no qual as maiores
atrocidades foram aceitas tacitamente pelas maiores autoridades políticas e
econômicas da época, pareciam todos estarem embevecido pela promessa de um novo
mundo, onde não haveria mais o imponderável. A força da palavra de Hitler, a
semântica da língua alemã, tornou as multidões como que dopadas por um mito, o
mito do Nazismo foi a face mais cruel da história moderna. Dizia um oficial de Hitler:
“Uma mentira contada muitas vezes com o tom de insistência se torna uma verdade”,
isso, que parece uma piada, na realidade o não foi, pelo contrário, tornou-se algo real,
as mentiras, as promessas, as invenções do Nazismo se tornaram míticas, e o povo,
com olhos fitos como drogados, fizeram com que multidões fizessem todo tipo de
atrocidade que Hitler impôs ao povo judeu.
A arte aurática13 , diferentemente da arte emancipada, era tida e vista como
algo inatingível, distante, tinha um caráter de sagrado, um simulacro do divino. Já a
arte em sua fase de emancipação, de reprodução a partir da era da reprodutibilidade
técnica, possui um papel de protesto, de conscientização das massas, ela pode
contribuir para a conscientização das classes trabalhadoras, pode favorecer a greve
geral revolucionária, que Benjamin vê como uma possibilidade não sangrenta de
mudança de paradigma na história contada até agora sob a ótica dos vencedores. A
arte emancipada, o cinema, a fotografia, a música, podem agora despertar a
iluminação profana, e a história ser contada agora na imobilidade da imagem dialética,
no tempo paralisado, a partir da ótica dos vencidos. A obra de arte na era da técnica
não possui nenhuma pretensão de eternidade. Somente a arte aurática tinha essa
pretensão de eternidade, a arte emancipada é revolucionária, imanente à própria
história, ao momento, ao instante, ao agora, à cognoscibilidade. Benjamin insiste
nessa possibilidade da arte como instrumento de revolução, pois nela está a
emancipação da criatura humana.
O final do valor de culto permite à arte ser do povo, a exposição da arte às
multidões pode e deve ser educativa, desconstruir o invólucro que havia sido criado
em torno da arte, deixando o homem narcotizado, sem ação, apenas contemplando,
sem ação, já a arte emancipada convida o homem a tomar parte na história
reescrevendo-a de uma nova forma, recuperando o que parecia ter se perdido no
passado, mas que é presente no momento da imobilidade da imagem dialética.
Dialética porque permite a leitura nas entrelinhas dos escombros do mundo desumano,
do mundo do capitalismo consumista, dos cacos da história, e nessa leitura apreender a
verdade (warheit)14 que se mostra por entre esses escombros da civilização da
barbárie. Benjamin não é um pessimista, muito pelo contrário, ele é otimista, acredita
13

A obra de Benjamin fala a todo momento da aura que envolvia a obra de arte na antiguidade. Já na
modernidade, a obra de arte perdeu seu caráter de aura, desse modo, ela se democratizou, permitindo a todos
possuírem pelo menos uma cópia dessa obra de arte.
14
A verdade, para Benjamin, não é algo objetivo, já dado de modo positivo, a verdade é algo que surge, que se
mostra em meio aos escombros da civilização, que é barbárie.
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na força dos trabalhadores para reescreverem a história. Ora esta profunda
negatividade, a que subjaz, evidentemente, o colapso da razão que se esmaga sobre si
própria nas suas investigações, desvanece-se no pensamento de Benjamin, e aquilo
que para Adorno era considerado "o retorno à barbárie" constitui neste último mais
uma fonte de esperança, mais um caminho que pode vir a ser trilhado pelo homem nas
novas formas de arte que estão ao seu dispor.
Como se sabe, a questão estética, desde que Sócrates respondeu a Hípias
que "o Belo não era um atributo particular de mil e um objetos; sem dúvida, homens,
cavalos, vestuário, virgem ou lira são coisas belas; mas acima de tudo isso, existe a
Beleza em si"15 , acompanhou para sempre o homem. Platão, discípulo de Sócrates, dá
os primeiros passos na busca deste Belo. No Fédon, o filósofo grego diz que na
origem de toda a beleza deve haver "uma primeira beleza que pela sua presença torna
belas as coisas que designamos por belas, qualquer que seja o modo como se faz essa
comunicação"16 , e é só pela ascese dialética que ascenderemos amorosamente a esse
cume ideal do mundo das ideias, onde o perfeito Belo resplandece.
Muitos séculos passaram até que se despertasse deste sonho dogmático de
existência de um belo em si e, para tal, foi preciso esperar pela figura tutelar de Kant,
que na "Crítica do Juízo Estético" pretende
[...] superar a antinomia fundamental entre a ideia de um gosto subjetivo, imbuído do que a
sensibilidade comporta de contingencia, particular e arbitrário, e a ideia de um gosto
universal e necessário. Entre estes dois polos, o gosto ficava apenas reduzido ou a um
prazer ou a um juízo (Huisman, 1984: 36).

Para o filósofo alemão, o gosto já não é apenas um juízo do sentimento, é
também um sentimento do juízo, tornando-se, pois, um universal necessário e
afectivo.
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AVALIAÇÕES EXTERNAS E AS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA
DE ENSINO MÉDIO TANCREDO NUNES MENEZES NO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ CEARÁ BRASIL ENTRE 2014 A 2016
Gentil Teles de Albuquerque-UNISAL17
Resumo
Este artigo trata na perspectiva da competência de professores e gestores escolares
como investigadores das aplicações das avaliações externas e suas consequências no
trabalho escolar, destacando o Exame Nacional do Ensino Médio e o Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará. Assim, o problema
da investigação partiu da análise das Avaliações Externas brasileiras no prisma das
políticas públicas de educação, de modo geral e com especificidades no Ceará e na
Escola de Ensino Médio Tancredo Nunes Menezes na cidade de Tianguá-Ceará, entre
os anos de 2014 a 2016. O objetivo desta pesquisa é apresentar os caminhos apontados
pelas Avaliações Externas em detrimento das políticas pedagógicas da Escola
Tancredo Nunes Menezes e que os resultados apresentados evidenciam que a escola
teve sua gestão impactada ao priorizar as principais avaliações externas, que pela
natureza dos procedimentos resulta em medidas quantitativas e rotulação dos
estudantes e da instituição, porém releva os resultados qualitativos dos processos
humanos, importantes para o desenvolvimento integral do aluno. Isso remete ao
dualismo entre ensino e avaliação, respectivamente equivalentes a processo e produto.
O relacionamento dos conceitos e impressões dos entrevistados com os fundamentos
teóricos, sugere caminhos elucidáveis de inconsistências, como potencializar
resultados em benefício da aprendizagem útil para os alunos e expectativas de futuro.
Palavras-chave: Avaliação Externa. Políticas Públicas. Resultados. Gestão Escolar.

INTRODUÇÃO
Busca-se investigar neste artigo os impactos das avaliações externas na
perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (SPAECE) no cotidiano da
escola de Ensino Médio Tancredo Nunes Menezes entre 2014 a 2016, através de
entrevistas com gestores e professores, além da análise de resultados das avaliações
externas e documentos. E objetiva apresentar os caminhos apontados pelas Avaliações
Externas em detrimento das políticas escolares, pois na ótica de Luckesi (2011, p.13),
avaliação é um ato de investigação do objeto de estudo rumo a qualificação e não a
solução e sim a subsídios para decisões pedagógicas e administrativas, no caso das
avaliações educacionais.
Ao acreditar que a Escola Tancredo Nunes Menezes sofreu impacto na sua
gestão por priorizar os resultados das avaliações externas entre os anos de 2014 a
2016, então se percebeu a necessidade de melhoria, juntamente com o aumento da
17
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demanda por educação no Brasil e, ainda na esteira dos acontecimentos mundiais na
área educacional.
Conforme Azevedo (2000) uma das primeiras práticas com características
de avaliação externa no Brasil aconteceu em 1930. Também Gatti (2013) reforça ao
citar outra evidência na década de 1960 como precursora daquelas que seriam as
avaliações externas implementadas, sistematicamente na segunda metade dos anos de
1990 e sua consolidação com a criação no ano de 1993, do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), que se encarregou de promover avaliações externas com
foco no rendimento do aluno e no desempenho dos sistemas de ensino, basicamente
em Língua Portuguesa e Matemática. O Sistema de Avaliação da Educação Básica
compõe o Sistema Nacional de Avaliação, juntamente e dentre outros, o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Esta pesquisa foi subsidiada pelos conhecimentos de muitos teóricos
renomados, que versam sobre os conceitos, a importância, dentre outros assuntos
objetos das avaliações externas, especialmente Luckesi (2011, p. 13) “a avaliação é
um ato de investigar a qualidade daquilo que se constitui seu objeto de estudo e, por
isso mesmo, retrata a sua qualidade” e, dentre outros, Lima (2007, p 207) esclarece
que “O início de suas primeiras avaliações, em 1992, foi um passo importante e
ousado para a época, classificando-o como um dos primeiros sistemas estaduais de
avaliação no país”.
No resultado da pesquisa, faz-se uma análise através de tabelas e gráficos
com os resultados das entrevistas com professores e gestores escolares, bem como os
documentos que orientam a política educacional e resultados da Escola Tancredo
Nunes Menezes em Tianguá-Ceará, Brasil. Todos os dados foram debatidos para
enxergar os caminhos e descaminhos dos impactos das avaliações externas nessa
escola contemplada por esta pesquisa.
Por fim, são apresentadas as considerações finais, nas quais se busca
destacar os principais pressupostos da investigação e atribuir relevância aos resultados
obtidos e confrontados com as teorias analisadas do marco teórico.

Metodologia
O enfoque da investigação é quali-quantitativo, o método indutivo, de nível
descritivo, de corte retrospectivo e a técnica utilizada foi o estudo de campo: dando
ênfase a entrevistas e questionários semiestruturados.
Optou-se pelo tipo de pesquisa mista com o propósito de obter maior
liberdade na analogia entre as informações de ordem qualitativas e quantitativas,
entendendo melhor o desenvolvimento da pesquisa e ao mesmo tempo evitar
interferências de subjetividade (NEVES,1996).
Um dos autores de relevantes desenvolvimentos de conceitos no âmbito da
pesquisa científica, é Alvarenga (2014, p. 09), que define “o enfoque da investigação é
a orientação metodológica para estudar as formas de geração de conhecimentos
científicos”. E ainda, Alvarenga (2014, p.11) enfatiza que “O enfoque misto oferece a
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possiblidade de obter informações de maior profundidade e ao mesmo tempo maior
amplitude do problema investigado”.
Iniciou-se pela pesquisa documental com o estudo dos documentos
orientadores dos trabalhos escolares, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e para
entender seu conceito, sua evolução histórica e os mecanismos de gestão aplicados na
Escola de Ensino Médio Tancredo Nunes Menezes. Acrescenta-se, além da pesquisa
bibliográfica, os depoimentos de professores na relação entre a gestão da escola e os
resultados nas avaliações externas, como vestibulares, concursos e avaliações do tipo
Sistema Permanente da Avaliação da Educação do Ceará (SPAECE) e Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). As coletas de dados dos sujeitos foram realizadas
por meio de entrevistas semiestruturadas, contendo 10 questões direcionadas para cada
público, como núcleo gestor e professores. Sendo analisado, também nas entrelinhas
das respostas, através das expressões, emoções e gestos, quando complementa-se com
os questionamentos orais, considerando o lugar social de quem fala e a
intencionalidade dos discursos.

Percepção do Problema
A percepção da necessidade de melhoria, juntamente com o aumento da
demanda por educação no Brasil e, ainda na esteira dos acontecimentos mundiais na
área educacional, que contribuíram na intensificação do debate, sobre como
diagnosticar as principais causas e traçar, posteriormente as estratégias de solucionar
ou minimizar os problemas de má qualidade do ensino brasileiro. E nesta perspectiva
é fundamental a competência dos professores e gestores escolares na condução dos
processos investigativos das avaliações externas e do empoderamento das políticas
públicas internas da escola, além dos embates concernentes à integração dos
relacionamentos e objetivos dos diversos tipos de avaliação, de modo que sempre vise
o sucesso da comunidade escolar.

Delimitação do problema
Na perspectiva da competência de professores e gestores escolares no papel
de investigadores das aplicações das avaliações externas com base nas políticas
públicas da escola, bem como os potenciais embates no trabalho docente e discente,
com destaque para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (SPAECE). Então
partindo deste questionamento surgiu a curiosidade de analisar as principais
Avaliações Externas brasileiras no prisma das políticas públicas de educação de modo
geral e com especificidades no Ceará e na Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo
Nunes Menezes na cidade de Tianguá no estado do Ceará-Brasil, entre os anos de
2014 a 2016, com o objetivo de apresentar os fatores positivos (caminhos) apontados
pelas avaliações em detrimento das políticas escolares. Esta pesquisa foi realizada em
dez meses, sendo de fevereiro a novembro de 2017.
De posse dessas informações potencializarão decisões no planejamento e
execução de ações consistentes com os resultados das avaliações externas,
especialmente aquelas que sinalizam equívocos de aplicação.
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Pergunta da investigação
§

Quais os caminhos apontados pelas Avaliações Externas em detrimento das
políticas pedagógicas da Escola de Ensino Médio Tancredo Nunes
Menezes no período de 2014 a 2016?

Objetivo Geral
§

Apresentar os caminhos apontados pelas Avaliações Externas em
detrimento das políticas pedagógicas da Escola Tancredo Nunes Menezes
no período de 2014 a 2016.

Justificativa
Na perspectiva da competência de professores e gestores escolares no papel
investigador das aplicações das avaliações externas com base nas políticas públicas da
escola, bem como os potenciais embates no trabalho docente e discente, com destaque
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para o Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (SPAECE), então partindo deste
questionamento surgiu a curiosidade de analisar as principais Avaliações Externas
brasileiras no prisma das políticas públicas de educação de modo geral e com
especificidades no Ceará e na Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo Nunes
Menezes da cidade de Tianguá no Estado do Ceará-Brasil, entre os anos de 2014 a
2016. O ineditismo dos procedimentos de realização das alternativas encontradas para
o que se deve e não se deve fazer em termos de formação da mente humana
contribuirá, bastante com a educação escolar na busca de melhorias e de futuras
pesquisas.

MARCO TEÓRICO
•

Revisão Bibliográfica

O embasamento bibliográfico deste artigo se deu através de publicações
sobre Avaliação Externa, desde teses, monografias, artigos, livros, revistas, diretrizes,
leis e demais documentos oficiais. Os temas principais foram resumidos pela ideia
central a partir do entendimento comum dos autores, assim como: avaliar é mais
relacionado com investigação da mediação de qualidade para subsidiar decisões do
que somente mensurar sem clareza de finalidade (LUCKESEI, 2004, p.13;
LIBANEO, 2011, p. 205); embora com experiências anteriores, mas a primeira
iniciativa brasileira de avaliação em larga escala foi o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação, com uma política de avaliação mais estruturada de redes de ensino,
sendo, também imitadas por alguns estados membros da federação (BRASIL, 2002, p.
19; FREITAS, 2005, p. 12; VIANNA e GATTI, 1998, p. 23) e, ainda entende Lima et
al., (2015, p. 41) que o PPP “é o melhor, o mais justo, mais democrático e sobretudo o
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que dispõe de mais respaldado organismo escolar no caminho de entender, planejar e
executar as demandas escolares”.

•

Revisão de Literatura

É bem amplo o campo de boas fontes, inclusive teses, sobre avaliação
externa, que é o tema desta pesquisa, facilitando bastante algumas informações como
definições, histórico e fundamentação legal, contudo a respeito de alguns elementos
específicos integrantes do título foi mais escassa, então necessitou realizar um
trabalho especifico na escola, que foi entrevista com professores e gestores
complementadas por observações gerais e especificas no cotidiano da Escola
Tancredo Nunes Menezes para produzir embasamento.
Para os educadores Luckesi (2011, p. 13) e Libâneo (2011, p. 205), avaliar
é mais relacionado com investigação da mediação de qualidade para subsidiar
decisões do que somente mensurar sem clareza de finalidade. Embora com
experiências anteriores, porém a primeira iniciativa brasileira de avaliação em larga
escala foi o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com uma
política de avaliação mais estruturada de redes de ensino, sendo, também imitadas por
alguns estados da federação, sendo este o entendimento geral de Vianna (2002 p. 16);
Gatti (2013, p. 3) e do próprio Ministério da Educação do Brasil e finalmente para os
educadores Lima (2005, p.16); Oliveira (2000, p.2) e Dourado (2002, p. 72). No
contexto dos procedimentos de gestão escolar, o Projeto Político Pedagógico (PPP) é o
melhor, o mais justo, o mais democrático e sobretudo, o que dispõe de maior
respaldado organismo escolar no caminho de entender, planejar e executar as
demandas. Então conclui-se, juntando o que disseram os autores, a legislação e os
gestores de vanguarda em analogia com o resultado da pesquisa e constata-se que as
políticas pedagógicas da Escola Tancredo Nunes Menezes são vítimas da supremacia
das demandas das avaliações externas.

Descrição da Pesquisa
Nesta pesquisa quali-quantitativa, utilizou-se quadros, tabelas, gráficos e
figuras. No propósito de descrever ou explicar as descobertas obtidas ao longo de seu
desenvolvimento, tendo como técnica o estudo de campo: que é a medição rigorosa da
observação e da aplicação dos questionários as variáveis no contexto pesquisado, em
busca de um resultado, através de relatórios e dados estatísticos.
Esta pesquisa quali-quantitativa foi realizada em dez meses, sendo de
fevereiro a novembro de 2017 para fundamentar a tese de doutorado em Ciências da
Educação e em consequência da pesquisa na mesma área e de título semelhante
realizada de fevereiro a novembro de 2010, que fundamentou a dissertação de
mestrado apresentada e defendida perante a anca em julho de 2016. Ambos os cursos e
defesas foram pela Universidade San Lorenzo da cidade de San Lorenzo no Paraguai.
Com os procedimentos de pesquisa nas dependências da Escola Estadual
Tancredo Nunes Menezes, na cidade de Tianguá-Ceará/Brasil, através de observações,
leituras e interpretações do material consultado, como documentos e entrevistas com
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os profissionais, que se dispuseram a responder os questionários. Enfrentou-se
diversas dificuldades para conseguir um número satisfatório de pessoas disponíveis
para responder, tanto a entrevista quanto aos questionários, pois muitos alegavam,
desde a falta de tempo até mesmo indiferença com o assunto.
Como na pesquisa prevaleceu o enfoque quali-quantitativo, então usou-se
recursos de quadros, tabelas, gráficos e figuras procurando assim, alcançar as
exigências do tipo de pesquisa escolhida.
Os procedimentos metodológicos necessários para a realização da pesquisa
proposta, partem da abordagem quali-quantitativa, permitindo uma análise crítica do
objeto pesquisado, objetivando compreender, efetivamente o processo de avaliações
externas da escola pública. Cada pesquisa exige um tipo de procedimento, que é
necessário determinar a abordagem metodológica que se trabalhará (CAMPOS, 2003,
p. 13).

RESULTADOS
Análise e Interpretação dos Resultados
Em analogia aos resultados das avaliações internas com as externas e
considerando as metas propostas se evidencia ausência de diálogo, considerando
somente os dados do rendimento escolar interno, embora não satisfazendo as metas, já
que não houve crescimento da aprovação, porém os percentuais dos valores estão
bastante satisfatórios, o que deveria ser alta de fato está e o restante, como a
reprovação e o abandono estão bons para os padrões da educação pública do Ceará,
porém em analogia com os resultados das avaliações externas não há diálogo, nem de
resultados, nem de significados nem tão pouco na forma de mensurar.

Considerações Finais
No contexto desta pesquisa foi compreendido que as avaliações externas
denotam um trabalho sério com universal envolvimento da comunidade escolar. A
gestão educacional da escola Tancredo Nunes Menezes é um reflexo das orientações
gerais dos seus órgãos superiores com a preocupação de obediência, sendo marcante
para a escola ver no alinhamento das ações com a Secretaria Estadual da Educação
Básica (SEDUC) o caminho para obter sucesso nas avaliações externas. E para Lima
(2007, p. 30) “as correntes mais críticas, numa sociedade capitalista, o Estado é
um ente criado pela burguesia para reproduzir na sua estrutura e funcionamento
do modelo de relações sociais e econômicas que satisfaçam o modo de produção,
em conformidade com as leis do mercado”. Embora, adotados os mecanismos de
gestão escolar democrática no estado do Ceará, como a escolha dos diretores através
de eleição direta e a existência de órgãos colegiados e autonomia financeira, na prática
adota-se uma postura, que em maior ou em menor medida, opõe-se ao poder de
decisão, que os segmentos da Escola deveriam seguir para a definição de sua rotina
pedagógica, a partir dos anseios e necessidades da comunidade local. Sabe-se que a
simples existência desses elementos por si só não asseguram uma democratização
suficiente, já que na maioria dos casos os procedimentos rotineiros não sinalizam esse
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aspecto, a democratização. E por outro lado, os gestores são subordinados
hierarquicamente à burocracia do Estado, às políticas educacionais prontas e acabadas,
o que resulta em perda de autonomia diante dos anseios dos professores e
comunidade. Então se considera, ainda a atitude submissa de alguns diretores frente
aos seus pretensos eleitores, fator que inibe a ação democrática da Escola de forma
contraditória.
Em Libâneo (2004, p.102), “a carência de autonomia compromete a
participação das capacidades das pessoas e dos grupos na condução das
responsabilidades, inclusive da participação pessoal e com reflexos nas
profissionais”, então reforça as impressões de predisposição da gestão escolar de
focar ações do trabalho pedagógico favoráveis as avaliações externas. E assim
evidencia o controle da gestão escolar pelos ditames e procedimentos das avaliações
externas ao priorizá-las e viver em função das mesmas. E este aspecto foi sinalizado
por diversos entrevistados.
O relacionamento dos fundamentos teóricos, das evidências e frutos das
observações e, também através das respostas dos entrevistados comprovou-se a
hipótese, que a Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo Nunes Menezes, teve sua
gestão impactada ao priorizar as principias avaliações externas entre os anos de 2014 a
2016. Contudo, os objetivos foram alcançados no decorrer da pesquisa, através de
observações, de leituras e aprofundamentos sobre teóricos, questionamentos com os
gestores escolares e professores, descrevendo métodos peculiares para que os alunos
possam obter melhores resultados nas avaliações externas e internas.
Foi identificado que a consequência da parceria das principais avaliações
externas resultou em medidas quantitativas e rotulação dos estudantes e da própria
instituição, porém releva os resultados qualitativos referentes aos processos sociais e
humanos importantes para o desenvolvimento integral do aluno, com evidências pelo
direcionamento de atividades em formato de simulados e discretas avaliações internas.
E assim remete ao dualismo entre ensino e avaliação, respectivamente equivalentes a
processo e produto, portanto, constatando-se a relação de dependência da gestão
escolar com as avaliações externas. Enquanto as políticas escolares, como o Projeto
Político Pedagógico são ofuscados ou sofrem desvios de finalidades. E pela descrição
de Vianna (2005, p. 16) o fiasco escolar como contribuição das avaliações quando se
restringe a produzir valores como fim em si mesmo, com restrições aos procedimentos
burocráticos e desprovidos de integração dos processos de transformação do ensino e
da aprendizagem.
Na perspectiva da literatura, dos resultados e depoimentos sobre a educação no
Brasil constata-se o grau de retardamento, no aspecto qualitativo, com relação à gestão
e efetiva autonomia da instituição escolar. Carrega-se, portanto legados históricos
remanescentes de padrões educacionais provincianos, obsoletos e em desacordo com
as demandas específicas e contemporâneas da sociedade brasileira. E com foco nos
procedimentos das avaliações de larga escala a partir da literatura usada, bem como a
prática da escola Tancredo Nunes Menezes, foi então, constatada a forma desigual,
inadequada e com fundamentos em parâmetros alheios a realidade brasileira e em
especial à Escola citada. E assim Vianna (2002) acredita que os resultados das
avaliações externas e seus dados devam ser utilizados como parcela importante do
processo de ensino aprendizagem.
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Entretanto, as avaliações externas, também sofrem desequilíbrios pelas
desproporções entre funcionalidade e intencionalidade no cenário das reformas
implantadas desde 1980, bem como ações dos seus opositores. E assim entende
Bonamino e Franco (1999, p. 110). A qualidade da educação mensurada pelo acesso à
escola e resultados em avaliações, ainda situa-se bem distantes do desejável,
considerando a elevada taxa de evasão e o crescimento insignificante dos índices de
aprendizagem apontados em algumas tabelas de resultados obtidos ou planejados. E
ainda, neste sentido Freire (1997, p. 37) diz que “Os sistemas de avaliação pedagógica
de alunos e de professores vêm se assumindo cada vez mais como discursos verticais,
de cima para baixo, mais insistindo em passar por democráticos”.
Lima (2007, p. 30) reforça que “a Avaliação Educacional como campo do
saber científico da Educação é também marcada por constantes transformações,
próprias da evolução do conhecimento, muito embora alguns conceitos, considerados
como clássicos, se mantenham sempre presentes e atuais em seus processos de
reconstrução permanentes”.
Deve-se atentar que Vianna (2005, p. 17) “sugere que os resultados das
avaliações não devem ser usados única e exclusivamente para traduzir um certo
desempenho escolar”. A sua utilização implica em servir de forma positiva na
definição de novas políticas públicas, de projetos de implantação e modificação de
currículos, de programas de formação continuada dos docentes e, de maneira decisiva,
na definição de elementos para a tomada de decisões que visem a provocar um
impacto, ou seja, mudanças no modo de pensar e no modo de agir dos integrantes do
sistema.

RECOMENDAÇÕES
Não se limitar as práticas pedagógicas e aproveitar o máximo possível as
lições e resultados das avaliações externas sem priorizá-las em desfavor dos processos
formativos dos alunos.
Aprofundar esse estudo com vistas a possibilitar fértil diálogo junto à
comunidade escolar, com os sistemas de ensino e com os parceiros da escola na
construção de alternativas desafiadoramente viáveis, condicionando e encarregando de
fato a escola na autonomia plena do seu sistema de ensino, conforme sua missão
perante a comunidade e desenvolver capacitações necessárias para colegiadamente
com a comunidade escolar filtrar e adaptar as orientações em forma de ordenamento
provenientes das instâncias superiores no contexto escolar.
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AS INFLUÊNCIAS DO ESTILO DE VIDA NA SÍNDROME DE BURNOUT
Ingrid Santos Pereira18
RESUMO
O presente artigo estabelece analisa a relação entre o burnout, a prátida de atividades
físicas e a alimentação, ainda que a síndrome seja estudada no Brasil há mais de 20
anos a maioria dos educadores desconhece a propensão oferecida pela profissão e por
este motivo não tem informações suficientes para se prevenir. O burnout é
caracterizado pelo estado crônico de estresse laboral onde a partir do contato com
outras pessoas surgem sintomas físicos, psíquicos e emocionais que demonstram
exaustão emocional, despersonalização ou cinismo e baixa realização profissional. A
proposta desta pesquisa é de investigar a influência do estilo de vida no burnout, o
presente estudo foi realizado com 106 professores de escolas públicas estaduais de
ensino médio da cidade de Manaus e tem por objetivo investigar as causas da
síndrome de burnout buscando compreender a relevância da atividade física e
nutrição. Dentro deste contexto foi utilizado um questionário de anamnese por meio
do qual verificou-se o índice de massa corporal, a quantidade de refeições diárias,
assim como a duração, intensidade e frequência da prática de exercícios físicos. Outro
instrumento utilizado foi o Cuestionario de Burnout del Professorado-Revisado (CBPR) para determinar o nível de burnout e de estresse dos docentes, cujo resultado foi
comparado com as informações sobre alimentação e atividade física.
Palavras-chave: burnout, estilo de vida, atividade física, alimentação, docentes

INTRODUÇÃO
A pesquisa investigou as causas da síndrome de burnout em professores de
escolas públicas estaduais de ensino médio da zona leste da cidade de Manaus, no
Amazonas. O objetivo do estudo é investigar as causas da síndrome de burnout
buscando compreender a relevância da atividade física e da frequência nutricional dos
docentes de instituições públicas estaduais de Manaus. Dentro deste contexto foram
investigados a frequência da alimentação e a prática de atividade física que foram
escolhidos para tentar compreender os hábitos que representam o estilo de vida
adotado pelos docentes para descobrir se podem ser incorporados como fatores de
risco, indicadores de predisposição à síndrome de burnout. Para compreender os
hábitos nutricionais e de atividade física buscou-se investigar a quantidade de
refeições diárias consumidas, se há o consumo de álcool e a frequência, além de
outros líquidos e suplementos alimentares, em seguida a idade, peso e altura, que
também oferecem informações sobre o índice de massa corporal. A partir de então
interrogou-se acerca da prática de atividade física, quais os exercícios que costumam
fazer, com que frequência, qual a duração, intensidade e objetivo.
O tema foi escolhido a partir das necessidades da população local que
desconhece o burnout e, portanto, ignora as causas, mecanismos de prevenção e
18
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proteção. A classe docente no estado do Amazonas é frequentemente desvalorizada,
enquanto que as demandas e exigências crescem somando-se às dificuldades sociais
que permeiam o ambiente escolar, trazidos pela própria comunidade acadêmica, sendo
a saúde mental muitas vezes tratada de maneira efêmera, apesar da interferência na
qualidade de vida. Dentro deste aspecto as escolhas e costumes tem o potencial de ser
influenciadoras dos processos psíquicos que originam o esgotamento e o próprio
burnout. A metodologia descritiva quantitativa foi utilizada para compreensão dos
dados, as informações foram obtidas por meio de entrevistas mediante a aplicação de
um questionário de anamnese e outro de burnout.
MARCO TEÓRICO
A síndrome de burnout foi registrada primeiramente por Freudenberger em
1974 e diz respeito a um conjunto de sintomas percebidos em profissionais que tem
contato direto com o público, em especial com o sofrimento humano. O termo mais
comumente associados aos trabalhos de Maslach e Jackson que segundo BenevidesPereira (2009) desde os anos 70 vem estudando e propagando o interesse no meio
científico inclusive com o desenvolvimento de instrumentos que pudessem contribuir
com o levantamento de dados acerca do assunto. Uma das definições mais
interessantes é a designação feita em estudos em espanhol chamada de síndrome de
queimar-se pelo trabalho. Coloquialmente na língua espanhola é utilizada para
manifestar a perda da esperança por qualquer esforço que possa ser feito parece inútil,
sem razão e até mesmo infantil de ser tentado conforme explica Benevides-Pereira
(2002 apud Gil-Monte & Peiró, 1999).
Embora não haja um consenso quanto à forma de chamar o burnout em
Português, ele é conhecido como o esgotamento profissional devido à relação entre
suas características com o trabalho que implica no aparecimento dos sintomas de
exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. A exaustão
emocional é a representação do esgotamento das estratégias de adaptação até o ponto
em que são sobrepujadas pela exaustão física e psíquica que se revela através das
emoções. Já a despersonalização é também conhecida como cinismo devido ao
distanciamento e à maneira de tratar as pessoas que dependem dos serviços oferecidos
e que passam a ser atendidos com distanciamento, impaciência e ironia. Ao mesmo
tempo que pode ser vista como uma desumanização do indivíduo que sofre com o
burnout, essa mesma desumanização está presente na forma como percebe o outro.
(Levy, 2010; Benevides-Pereira, 2009)
A Reduzida Realização Profissional mostra a fragilização pessoal através
de uma insatisfação com o trabalho e consigo mesmo evidenciados pela baixa
autoestima e pela desistência. (Benevides-Pereira, 2009; Levy, 2010). Esta é uma
característica que indica uma avaliação negativa a respeito de si mesmo e pode indicar
sentimentos de incompetência. Por outro lado, diz respeito ao idealismo e motivação
apresentados no início do trabalho que vai dando lugar à frustração e desesperança
segundo Benevides-Pereira (2009) esta mudança em relação ao trabalho pode ser
devido à falta de estrutura e de condições adequadas para o desenvolvimento das
atividades que leva à sensação de impotência e incapacidade de se adaptar.
O burnout é considerado uma síndrome devido ao agrupamento de
diferentes sintomas originados a partir de várias causas. Meldau (2017) explica que há
uma sobreposição de condições físicas, psíquicas e sociais e que resultam em mais de
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uma circunstância. Todas estas características estão presentes na síndrome de burnout
que é ocasionada pelo estado crônico de stress ocupacional devido a um esforço que
faz com que o trabalhador se sinta exaurido para atender as demandas sócio
profissionais que sente como excessivas e como consequência do desgaste e
sobrecarga cognitiva tem sua qualidade de vida diminuída que leva à redução do
desempenho profissional e dificuldades no campo pessoal.
Embora saibamos que nem sempre o contexto favoreça a prática de um
estilo de vida saudável a relação entre saúde e vida ativa é relativamente recente. A
partir da compreensão dos fatores de risco relacionados ao sedentarismo foi percebida
a necessidade de controle das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) cuja
prevenção depende de mudanças abrangentes no comportamento a ponto de a OMS
propor um programa de estratégias de promoção da saúde. Vilarta (2007) considera
que o cerne deste programa são fatores de risco modificáveis, nos quais a inatividade e
a má alimentação são tidos como pilares. A doenças crônicas não transmissíveis são
consideradas doenças que poderiam ser evitadas, apesar de qualquer predisposição que
houvesse, mediante mudanças de hábitos que expressam alterações no padrão de vida,
produção e de consumo.
Diversos autores citam as implicações da atividade física na saúde e a
importância do estilo de vida na saúde mental (Petroski, 2005; Roeder, 2003;
Marques, 2012; Benevides-Pereira, 2000). O estilo de vida sedentário corresponde a
um baixo consumo energético que impõe restrições às atividades físicas, as quais
incluem o tempo dedicado ao lazer, com prejuízo social, além de ser considerado um
fator de risco para diversas doenças inclusive coronarianas. Por este motivo a OMS
recomenda o mínimo de 30 minutos diários de atividade física moderada ou o
equivalente a 20 minutos de atividade vigorosa durante três dias da semana pelo
menos. (Marques (2012) apud Nahas (2001 p. 116); Petroski, 2005). A adoção dessas
medidas representa a prática de esportes ou hobbies que permitam um leve aumento
na capacidade respiratória, mas que ainda possibilite uma conversa, ou seja, utilizando
cerca de metade da capacidade máxima funcional para ser considerada moderada e
vigorosa se for além de 60% da capacidade máxima individual com sudorese e
aumento na frequência respiratória e cardíaca.
O estilo de vida tem a ver com escolhas e oportunidades. Enquanto
demonstra as atitudes e valores que se refletem no cuidado com a alimentação e
controle do estresse, preocupações que implicam na prevenção ao adoecimento, o que
inclui a prática de atividades esportivas e hobbies ativos (Marques, 2012; Roeder,
2003). Considerando que a saúde é uma construção coletiva e implica necessariamente
na formação de vínculos inclusive afetivos com retorno no engajamento nas
atividades, aumento da permanência e frequência. Do ponto de vista ocupacional,
Santos (2014) apud Lima (2011) afirma que a consciência corporal, disposição, menor
tensão e fadiga são alguns dos benefícios visíveis da atividade física sendo
considerados como estratégias de promoção da saúde, que influencia o clima
organizacional e a melhora da qualidade de vida no trabalho.
De acordo com Petroski (2005, p.48) “Atividade física é qualquer
movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que eleve o gasto
energético acima dos níveis de repouso”. Para Marques (2012, p. 115) se refere a
qualquer ação humana com gasto de energia que comporte a ideia de trabalho e
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movimento. Segundo Guyton (2006, p. 1060) a manutenção da forma física é benéfica
a ponto de prolongar a vida devido a vários fatores dentre os quais podemos citar o
controle do peso, redução de problemas coronários e do colesterol e manutenção de
capacidade respiratória. Igualmente importante é o que o autor chama de “reservas
corporais” que podem ser utilizadas na eventualidade de adoecer. O relaxamento
promovido pela atividade física auxilia no reestabelecimento homeostático do
organismo. Roeder (2003) enfatiza que a prática de exercícios físicos traz o
reequilíbrio do sistema nervoso em oposição ao estresse e fadiga, com redução das
respostas emocionais que expõe às consequências psíquicas sofridas, as quais
promovem o adoecimento conhecido como psicossomático.
Outros efeitos sobre a saúde do trabalhador têm sido a prevenção da fadiga
muscular e articular, auxílio na correção de vícios posturais, diminuição do
absenteísmo e de doenças ocupacionais. Do ponto de vista psíquico ocorre o aumento
na autoestima, favorecimento da descontração e socialização, estimula o
autoconhecimento e melhora o relacionamento interpessoal. A exaustão tanto física
quanto mental e emocional sentida por muitos trabalhadores, assim como o
esgotamento em trabalhos repetitivos, monótonos e/ou insalubres deixa os
trabalhadores propensos a cometer erros e ficando à mercê de acidentes de trabalho.
Partindo do princípio de que nenhuma doença surge por uma causa única, Roeder
(2003) explica que há três níveis de prevenção possíveis. A prevenção primária se
ocupa com medidas de interceptação a possíveis causas de adoecimento. A
secundária se refere ao tratamento propriamente dito e tem como objetivo evitar a
morte limitando um processo patológico já instaurado. Já a terciária se ocupa da
restauração da condição anterior ao adoecimento e pode operar tanto no nível
individual quanto coletivo, modificando comportamentos na esfera interna como
externos determinados pelo ambiente. É importante perceber que padrões de
comportamento são construídos social e culturalmente oferecendo uma percepção
sobre os costumes, valores e possuem uma função dentro da sociedade.
Isto explica por que os critérios de uma alimentação saudável são muito
subjetivos, como forma de padronização a OMS indica a ingestão média de 1200
calorias diárias distribuídas entre as refeições (Biernath, 2016). Ainda que a
necessidade diária de consumo de alimentos varie conforme a idade, altura, além de
outros condicionantes como elementos culturais, econômicos, sociais, assim como
segundo o ambiente e o tipo de atividade desenvolvido. Atividades executadas em
repouso demandam proporcionalmente menos gasto energético que atividades
vigorosas em ambientes extremos. Outro padrão estabelecido tem a ver com a
quantidade de refeições e distribuição de horários que deve se adequar às necessidades
biológicas e sociais dos indivíduos. Normas culturais ditam a variedade, quantidade,
combinações aceitáveis, com ênfase em alimentos regionais e respeitando o
significado que possuem de acordo com o contexto da Segurança Alimentar e
Nutricional. (Martinez, 2013 p.202 citando a OMS)
A alimentação representa o fornecimento de energia da qual o organismo
depende para execução de trabalho. Estruturalmente o organismo depende da absorção
de nutrientes adequada em quantidade e qualidade, assim como das condições
ambientais, que incluem o tipo de trabalho executado, e pessoais, como predisposições
47

hereditárias, hábitos e características orgânicas individuais. Embora não exista um
alimento único capaz de prover todas as necessidades de um humano adulto, Vieira &
Michels (2004) explicam que toda substância comestível que auxilia na manutenção
do organismo, assim como, de suas atividades pode ser considerada alimento.
Segundo Vieira e Michels (2004) a necessidade diária também conhecida
como valor calórico total da dieta (VCT) muda a partir das condições climáticas,
socioeconômicas, hábitos e intensidade da atividade sendo maior conforme o aumento
da temperatura, das atividades físicas e metabolismo, podendo ser restringida pela
falta de recursos. Sacconi (2010) explica que embora tradicionalmente no Brasil seja
padrão 3 refeições diárias, o ideal seria no mínimo 5 refeições em média uma a cada 3
horas. A quantidade de água varia conforme as necessidades individuais e ambientais,
mas o padrão diário são dois litros. Embora este líquido inodoro, incolor e insípido
seja essencial, a interferência cultural também determina a quantidade que pode ser
obtida ainda por meio de alimentos, chás e sucos, por exemplo.
METODOLOGIA
A amostra é não probabilística composta por 106 docentes de escolas
públicas estaduais de ensino médio da zona leste da cidade de Manaus. As escolas
onde ocorreu a investigação fazem parte da coordenadoria distrital de educação – 5,
que é composta por 33 escolas, das quais 21 são escolas de ensino fundamental e
médio e dentre estas apenas 7 são consideradas exclusivas de ensino médio. 14 escolas
foram visitadas. Quanto ao enfoque metodológico se trata de uma pesquisa aplicada
no campo da psicologia localizada dentro do enfoque quantitativo de nível descritivo.
É importante compreender que os professores não trabalham exclusivamente em uma
única escola, e raramente trabalham um único turno. Isso significa que algumas vezes
os professores trabalham em duas ou mais escolas em dias alternados num regime
conhecido como compartilhamento de carga para completar a carga horária segundo a
qual foi contratado. Levando todos estes fatores em consideração a amostra foi feita
por comodidade com os professores presente nas escolas no momento da visita da
pesquisadora e aplicação dos questionários.
Foi utilizado um protocolo com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, um protocolo de anamnese composto por um questionário sócio
demográfico e profissional com o propósito de caracterização da amostra com dados
sobre idade, sexo, além da frequência nutricional, de ingestão de líquidos e
suplementos, inclusive álcool, peso e altura para cálculo do índice de massa corporal.
Ainda no questionário de anamnese foram realizadas perguntas sobre a prática de
atividade física, frequência, duração, intensidade e objetivo com a prática de
exercícios físicos. Foi ainda empregado o Cuestionário de Burnout del Professorado –
Revisado (Moreno-Jiménez, Garrosa & González, 2000) em sua versão adaptada por
Sampaio & Barbosa (2009). Trata-se de um questionário com 66 perguntas com o
objetivo de verificar a ocorrência do estresse, burnout, preocupações profissionais e
organizacionais entre os docentes.
RESULTADOS
Dos 106 docentes que responderam aos questionários 56% tem um estilo
de vida ativo enquanto 43% são considerados sedentários. Destes, 33% tem o hábito
de fazer de 1 a 3 refeições ao dia, enquanto que 66% faz de 4 a 6 refeições diárias. O
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cálculo do índice de massa corporal (IMC) determinou que 32% tem peso normal,
39,6% está em sobrepeso e 28,3% é considerado obeso segundo Ricardo e cols (2002),
destes 6,6% consideram inadequada a ingestão de líquidos, incluindo água e 18,8%
usa algum suplemento alimentar. Neste sentido o consumo regular de bebidas
alcoólicas foi demonstrado por 40,5% dos docentes.
Já em relação ao esgotamento profissional, 66% evidenciaram que estão
sofrendo com a síndrome de burnout. O principal fator descrito foi a exaustão
emocional, seguido da baixa realização profissional e da despersonalização. Além
destas informações o Cuestionário de Burnout del Professorado - Revisado (CBP-R)
mostrou ainda outras características conhecidas por estabelecer uma relação crônica
que culmina com o burnout, dentre as quais o estresse e as dificuldades encontradas
com a supervisão ficaram em evidência conforme o gráfico a seguir.

CBP-R
60
40
20
0

(DE) Despersonalização, (EE) Exaustão Emocional, (BRP) Baixa Realização
Profissional, Estresse, (SUPERV.) Supervisão, (COND. ORG.) Condições
Organizacionais, (PP) Preocupações Profissionais e (FRP) Falta de Realização
Profissional.
Dentre os profissionais que sofrem com os sintomas de burnout somente
30% está com o peso normal, enquanto que 69% está em sobrepeso ou obeso segundo
o IMC (Ricardo e cols., 2002; Rezende e cols.,2006). Destes 56% declaram ter um
estilo de vida ativo, enquanto 44% não fazem nenhum tipo de atividade física. Apesar
disso, somente 20,7% dos que disseram praticar atividade física fazem exercícios
adequadamente segundo Martinez (2013), enquanto que 35% não fazem exercícios em
intensidade, frequência ou duração suficiente para serem beneficiados pelo exercício,
sendo que 7,5% são considerados atletas de fim de semana, que fazem atividade física
apenas uma vez por semana ou menos e por isso têm maiores chances de apresentar
problemas cardíacos. (GHORAYEB, 2017)
DISCUSSÃO
A prática de atividade física “permite o estabelecimento de vínculos
positivos entre seus participantes”. Considerando que a saúde é um fenômeno
biopsicossocial a interatividade possibilita mudanças de atitudes que contribuem com
a recuperação, aceitação pessoal e motivação. O compartilhamento de experiências
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auxilia na compreensão de aspectos quotidianos, favorecendo a busca, bem como o
engajamento em atividades prazerosas oferecendo um “instrumento de reabilitação
psicossocial” (Roeder, 2003; p.37). O estilo de vida ativo contribui com a qualidade
de vida, estabilidade emocional, melhora na autoestima, diminuição do estresse,
ansiedade, depressão e neuroticismo além de oferecer a oportunidade de extroversão
de sentimentos reprimidos de maneira saudável ao mesmo tempo que serve como
impulso à socialização.
Em se tratando da importância das atividades física para o burnout,
permitem a capacitação pessoal para valores e atitudes positivos dos quais depende o
reestabelecimento da saúde mental por meio do que Roeder (2003) chama de
“reabilitação psicossocial”. As consequências psíquicas da atividade física incluem a
estabilidade emocional através de um maior controle pessoal, bem-estar,
emagrecimento com consequente melhoria na autoestima e pela facilitação em
realizar as tarefas habituais, também conhecidas como atividades de vida diária.
Dentro do contexto da saúde mental torna-se essencial o desenvolvimento de um
estilo de vida ativo. Apesar disso Wilson (2017) diz que é de conhecimento geral o
que é necessário para uma vida saudável e percebe que a dificuldade não está em
entender o que precisa ser feito, mas na execução.
É necessário um aprofundamento a respeito do consumo nutricional diário
para que se possa entender a relação entre a alimentação e o burnout. 39% dos
professores com burnout estão acima do peso apesar de fazerem algum tipo de
atividade física, o que evidencia a importância da prática da atividade física orientada
por profissionais capacitados para que possa apresentar benefícios no equilíbrio
físico e psíquico com redução do peso e do índice de burnout. 23,5% dos docentes
com sobrepeso ou obesos fazem de 1 a 3 refeições diárias, embora o recomendado
seja uma alimentação mais frequente, feita por 76%, esta é apontada por Wilson
(2017) como uma forma de se alimentar com mais frequência sem culpa e que pode
ser uma maneira de lidar com as frustrações e ansiedade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENEVIDES-PEREIRA, A. YAEGASHI, S. ALVES, I. LARA, S. (2008). O
trabalho docente e o burnout: um estudo em professores paranaenses. In: Congresso
Nacional de Educação da PUC/PR-EDUCERE, Vol. 8. Curitiba: Pontifícia
Universidade
Católica
do
Paraná,
p.
4870-4884.
Disponível
em:
<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/550_775.pdf.> Acesso em: 26/08/2017.
BENEVIDES-PEREIRA, A. (2009). O CBP-R em português: instrumento para a
avaliação do burnout em professores. IX Congresso Nacional de Educação –
EDUCERE. III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia, PUC/PR. Disponível em:<
https://educere.pucpr.br/p1/anais.html?tipo=2&titulo=O+CBPR+EM+PORTUGU%C3%8AS%3A+INSTRUMENTO+PARA+AVALIA%C3%87%
C3%83O+DO+BURNOUT+EM+PROFESSORES&edicao=2&autor=Ana+Maria+Be
nevides+Pereira&area=54> Acesso em 11/08/2017.

50

GHORAYEB, Nabil. Exercício intenso uma vez por semana pode ser gatilho para
ataque cardíaco. São Paulo. Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/euatleta/saude/noticia/2016/06/exercicio-intenso-uma-vez-por-semana-pode-ser-gatilhopara-ataque-cardiaco.html> Acesso em: 28/03/2017
SACCONI, Helen. (2010). Emagreça fazendo cinco refeições diárias. Jornal Hoje.
Campinas,
SP.
Disponível
em:<
http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2010/11/emagreca-fazendo-cinco-refeicoes-diarias.html> Acesso em
28/03/2017.
REZENDE, Fabiane e cols. (2006). Índice de Massa Corporal e Circunferência
Abdominal: Associação com fatores de risco cardiovascular. Arquivo Brasileiro de
Cardiologia;
vol.
87(6):
728-734.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/%0D/abc/v87n6/08.pdf> Acesso em: 28/03/2018.
RICARDO, Djalma. ARAÚJO, Cláudio. (2002). Índice de Massa Corporal: um
questionamento científico baseado em evidências. Arquivo Brasileiro de Cardiologia,
vol.
79
(nº1),
61-9.
Disponível
em:< http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n1/p07v79n1.pdf.> Acesso em: 28/03/2018.
WILSON, Bee. (2017). Como aprendemos a comer. Por que a alimentação dá tão
errado para tanta gente e como fazer escolhas melhores. Londres: Editora Zahar.
(Obra original publicada em 2015).
ROEDER, M.A. (2003) Atividade física, saúde mental e qualidade de vida: atividade
sensório-motora na prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas com transtornos
mentais e do comportamento (incluindo os transtornos decorrentes do uso de
substâncias psicoativas): teoria e prática. Rio de Janeiro: Shape.
MARTINEZ, S. (2013) A nutrição e a alimentação como pilares dos programas de
promoção da saúde e qualidade de vida nas organizações. O Mundo da Saúde, vol. 37
(2):
pp
201-207;
São
Paulo.
Disponível
em:
< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/mundo_saude/nutricao_alimentacao_pilares_p
rogramas_promocao.pdf> Acesso em 19/11/2017.
SAMPAIO, E. (2009). A síndrome de burnout em professores e alunos do programa
de mestrado em ensino de ciências na Amazônia: uma contribuição para a formação
de professores. Universidade do Estado do Amazonas-UEA, Manaus. Disponível em:
<http://www.pos.uea.edu.br/data/area/titulado/download/14-7.pdf.>
Acesso
em:
26/08/2017.
VIEIRA, S., MICHELS, G. (2004) Guia de alimentação para a qualidade de vida do
trabalhador. São Paulo, SP: Editora LTr.
BIERNATH, A. (2016). Onde falham as dietas da moda. Revista Saúde é Vital, nº406,
p. 24-33. São Paulo: Abril.
51

SANTOS, Josenei Braga dos. Ginástica laboral [recurso eletrônico]: estratégia para a
promoção da qualidade de vida do trabalhador/ Josenei Braga dos Santos. – 1. ed. –
São Paulo: Phorte, 2014.
ALMEIDA, M. GUTIEREZ, G. MARQUES, R. (2012). Qualidade de vida: definição,
conceitos e interfaces com outras áreas de pesquisa. / MARQUES, Renato. Qualidade
de vida, atividade física e saúde: relações na busca de uma vida melhor. São Paulo:
Escola de artes, ciências e humanidades – EACH/USP, 142. Disponível em:
<https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/ambiente_cap12.pdf>
Acesso em: 15/11/2017.
PETROSKI, E. (2005). Qualidade de vida no trabalho e suas relações com estresse,
nível de atividade física e risco coronariano em professores universitários.
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102906> Acesso em: 19/11/2017.
VILARTA, R. (2007) Saúde coletiva e atividade física: conceitos e aplicações
dirigidos à graduação em educação física. Campinas: IPES Editorial. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000399260> Acesso em:
10 de dezembro de 2017.
GUYTON, A. HALL, J. (2006). Tratado de fisiologia médica. 11ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier.
MELDAU, D. (n.d.). Diferença entre Doença e Síndrome. Disponível em:
<https://www.infoescola.com/medicina/diferenca-entre-doenca-e-sindrome/> Acesso
em: 05/11/2017.
LEVY, G. SOBRINHO, F. (2010). A Síndrome de Burnout em professores do ensino
regular: pesquisa, reflexões e enfrentamento. Rio de Janeiro: Cognitiva.

52

IMPORTÂNCIA DO MARKETING DOS VALORES JUNTO AOS
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RESUMO
O microcrédito é um instrumento eficaz na promoção e consolidação das atividades
econômicas locais, proporcionando uma nova maneira de fazer crescer e promover a
inserção no setor formal da economia, ampliando micro atividades, atendendo de
forma direta as necessidades de crédito das classes menos favorecidas junto ao setor
financeiro. O Marketing dos valores junto aos parceiros são entidades complexas. Eles
são híbridos de empresas, consumidores e empregados. Este trabalho investigou a
importância do marketing dos valores junto aos parceiros de canal realizado por
clientes que participam de programas de microcréditos na localidade Olho D’agua na
cidade de Parnaiba – PI. Assim foi realizada uma pesquisa descritiva, quantitativa e
qualitativa na comunidade preterida. Utilizando questionários com perguntas abertas e
fechadas como instrumento de coleta de dados, onde foram analisados por meio de
estatística descritiva, e apresentados em gráficos produzidos no programa Excel. O
questionário foi elaborado com o intuito de responder aos objetivos definidos, onde as
perguntas abertas foram focadas no objetivo específico e, as fechadas direcionadas
para os objetivos gerais. Os resultados evidenciados no artigo demonstram que há uma
relação de valores, propósitos e identidades por parte dos clientes pesquisados com as
organizações que os atendem, sendo estas relações características da formação de
valores junto aos canais de parceiros.
PALAVRAS CHAVE: Microcrédito. Microempreendedor. Marketing de valor junto
aos parceiros. Socioeconômico.

1. INTRODUÇÃO
O microcrédito é um instrumento eficaz na promoção e consolidação das
atividades econômicas locais, proporcionando uma nova maneira de fazer crescer e
promover a inserção no setor formal da economia, ampliando micro atividades,
atendendo de forma direta as necessidades de crédito das classes menos favorecidas
junto ao setor financeiro.
Observando a história do microcrédito, desenvolvida primeiramente em
Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. Em 1976, o professor de economia
Muhammad Yunus constatou que ao redor da Universidade de Chittagong onde
lecionava. As pessoas pobres não tinham acesso a crédito nos bancos comerciais para
financiar suas atividades produtivas, levando-as a recorrer a agiotas. Com isso,
resolveu emprestar dinheiro do próprio bolso e com ajuda de seus alunos, iniciaram a
concessão de pequenos empréstimos a uma parcela daquela população, constatou que
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os pobres são merecedores de crédito, conseguiu apoio e posteriormente fundou o
banco Gremeen. Ajudando milhões de pessoas a aumentarem a produtividade de seus
empreendimentos e a elevar sua qualidade de vida.
Consoante, O Marketing dos valores junto aos parceiros de canal são
entidades complexas. Eles são híbridos de empresas, consumidores e empregados.
Dinamizando mercados em desenvolvimento que exigem abordagens diferentes, em
que a distribuição tradicional não funcione. Onde problemas sociais, econômicos e
ambientais são abundantes nesses mercados e precisam ser abordados para que a
empresa logre construir uma nova rede de distribuição. Também são entidades com
missões, visões e valores e modelos de negócios próprios. Relacionando-se com
consumidores com necessidades e desejos que precisam ser atendidos. Além disso,
também vendem para os usuários finais e formam a interface com o consumidor,
exatamente como os empregados. Seu papel é essencial no Marketing porque se
tornam, ao mesmo tempo, colaboradores, agentes da mudança cultural e parceiros
criativos para as empresas.
Como fator relevante para a apreciação do objetivo geral e sua importância
para a presente pesquisa tem-se:
Examinar a importância do Marketing dos valores junto aos parceiros de
canal na formação de parcerias consolidadas para o desenvolvimento das atividades de
microcrédito realizadas na localidade Olho D’agua na cidade de Parnaiba – PI. Seu
fator relevante como instrumento de consolidação do mercado de microcrédito junto
ao público estudado; tendo como auxilio os objetivos específicos: Identificar a
importância da parceria agentes (cliente) /empresas para a sobrevivência, crescimento
e desenvolvimento de ambos no mercado; Conhecer o grau de satisfação dos agentes
(clientes) que são atendidos pelos programas de microcrédito; Analisar a percepção
dos clientes sobre orientação e melhorias de suas atividades após ingressar em
programas de microcrédito.
Foram adotados os autores Kotler, Kartajaya (2010) como referencial
básico.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A EMPRESA
O microcrédito adota uma postura diferenciada na concessão e
acompanhamento dos recursos destinados às áreas que atua: com direcionamento
específico do crédito, orientação especializada através de agentes de crédito, redução
da burocracia, crédito rápido e garantias firmadas no aval solidário, onde há o
comprometimento na consolidação e fortalecimento de parcerias locais.
Instituto Nordeste Cidadania – INEC (2007,p.9) define:
O aval solidário, baseado na formação de grupos de cinco pessoas da
comunidade atendida (complemento nosso). Atualmente formação dos
grupos solidários dar-se com no mínimo 03 pessoas e no máximo 10, com
diferenciação para a formação de bancos da comunidade com formação de
no mínimo 15 pessoas e no máximo 30. Que se responsabilizam mutuamente
pelos empréstimos.
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Garantindo o desenvolvimento das atividades, assim como: o
fortalecimento do comércio, formação de nova demanda de consumo, consciência na
tomada de empréstimos, honradez na quitação das parcelas e identificação junto à
comunidade de importância do crédito para a melhoria de vida.
Hoje não podemos negligenciar a importância que o atendimento acarreta
para a sobrevivência, crescimento e desenvolvimento de qualquer atividade. Onde em
um mundo competitivo, cada vez mais a busca por diferenciais é imprescindível,
possuindo caráter fundamental na permanência da carteira de clientes que as
organizações já possuem e, nas que necessita para sua afirmação no mercado. Com
isso, Silva (2008,p.13), diz: “Hoje em dia, fala-se muito em ‘qualidade’ e ‘qualidade’
nada mais é do que cumprir o que foi prometido”. Ressaltando a importância de tal
atributo no reconhecimento e permanência dos clientes.
Para Ermida (2010,p.123):
No mundo globalizado em que vivemos, as transformações no gosto dos
consumidores são também muito rápidas. [...] Então eu recomendo, antes de
mais nada, que os valores verdade, humildade e solidariedade façam parte da
sua empresa. Se os três funcionam bem, os objetivos a cumprir ficarão mais
próximos.

Além de prestar atendimento diferenciado, oferecer produtos competitivos
e aderir práticas que gerem diferencial competitivo é de fundamental importância
saber como as decisões dos clientes são tomadas.
Para Kim, Mauborgne (2005,p.49):
Em cada decisão de compra, os compradores implicitamente pesam as
alternativas, geralmente de maneira inconscientes. Você quer passar duas
horas agradáveis? Como obter esse resultado? Ir ao cinema, procurar uma
casa de massagem ou ler um bom livro no café local? O processo mental é
intuitivo tanto para um individuo como para empresas.

Ao abordarmos questões que estão ligados diretamente há necessidade de
entendimento dos processos que constituem o mercado e; como estes influenciam
diretamente todos os fatores na tomada de empréstimos, melhorias no atendimento,
busca de novos parceiros comerciais, mudanças de atitudes gerencias e a exercer papel
estratégico junto aos clientes.
2.2. A CAUSA
Kotler, Kartajaya (2010, p.99) apresenta “A Dell revolucionou o setor de
computadores ao introduzir o modele de distribuição direta” ficando como líder de
vendas na internet em 1999, superando as três maiores concorrentes juntas. Já em
2005 a empresa começou a apresentar dificuldades de crescimento em mercados
desenvolvidos, onde os consumidores tinham outras opções de computadores e em
mercados em crescimento o modelo direto não satisfazia as necessidades dos
consumidores, forçando assim, a migrar para um modelo totalmente oposto: a
distribuição indireta.
Para Kim (2005, p 101) “Quando as empresas competem para satisfazer as
preferências dos clientes, por meio de segmentação mais refinada, geralmente correm
o risco de criar mercados-alvo muito pequenos”. Risco este que foi percebido e
corrigido com esforço dirigente pela Dell. Onde Kotler (2010, p.101) afirma:
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Estava claro que, nos últimos anos, a Dell havia conseguido transformar sua
principal habilidade de construir relacionamentos diretos com os
consumidores na habilidade de construir relacionamentos diretos com os
parceiros de canal. A Dell se aproximou dos revendedores um a um, ouviu
seu feedback e os convidou para conversas [...] Antes um grande inimigo do
canal, a Dell está agora abraçando seus novos parceiros com o mesmo tipo
de atenção que dispensa aos consumidores.

Com o desenvolvimento da tecnologia gerando aumentos substancias na
produtividade nos mais variados setores, criaram-se condições para o fornecimento de
um nível sem precedente de produtos e serviços disponíveis nos mercados. Exigindo
que organizações busquem parceiros que gerenciem o contado com consumidores,
ficando, portanto, vulnerável a intempéries e dependência de distribuição, correndo
riscos de ter sua imagem atrelada a empresas que não comungue seus valores,
principalmente se esta organização não possuir comunicação direta com seus
consumidores.
Por outro lado, as empresas podem despertar o interesse dos consumidores
para que haja um contato direto e recíproco, fazendo com que os consumidores
respondam e procurem seus produtos e serviços, fortalecendo sua marca e agregando
valor, sendo posteriormente repassado aos parceiros de canal que seus valores têm
forte impacto junto ao mercado. Para Kotler (2010, p107) “Em alguns casos, os
próprios consumidores são parceiros de canal. Isso é especialmente verdadeiro no caso
de consumidores de baixa renda em mercados em desenvolvimento”.
Evidenciado através da pesquisa que a baixa renda no caso de clientes de
microcrédito pesquisados, não é fator independente e unicista na formação de
parcerias. Mas, há interesses relevantes atribuídos a valores, propósitos e identidades
entre tais clientes e organizações de microcrédito na formação de parcerias; onde
relacionamento sincero, respeito, atendimento diferenciado e interesse de melhorias
para a comunidade foram fatores decisivos. Levando os clientes dos programas a se
identificar com a organização e estarem dispostos a estabelecer vínculos duradouros.
3. METODOLOGIA

3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA
Sobre todos os aspectos da vida moderna podemos ponderar a
singularidade de buscarmos maneiras, meios e processos que torne o trabalho mais
eficiente e que ao mesmo tempo, traga maior desempenho e produtividade. Com isso,
Ferreira (2005, p.25) define:
Metodologia por si só não faz sentido, mas se torna indispensável como meio
para a produção do conhecimento cientifico. Portanto a ciência constitui o
fim, a pesquisa o processo para chegar a este fim e a metodologia a
organização racional da investigação, de modo que torne o trabalho mais
fácil, mais organizado, mais eficaz.

Sendo então, necessária a utilização de métodos para uma melhor
compreensão das informações que nos trazem conhecimento de algo. Com isso,
Marconi, Lakatos (2008, p. 83) definem:

56

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos
e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões do cientista.

A presente pesquisa abordará a metodologia descritiva: quantitativa e
qualitativa. Para Samara; Barros (2004, p.30) “Estudos descritivos procuram descrever
situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de
entrevistas pessoais ou discussões em grupo (...) das relações de consumo”.
Em relação à pesquisa quantitativa Samara, Barros (2004, p.30) afirmam
que “Buscará uma análise quantitativa das relações de consumo, respondendo a
questão ‘quanto?’ para cada objetivo do projeto de pesquisa que tenha adotado esta
metodologia”.
Já para a pesquisa qualitativa Samara, Barros (2004,p.31) defendem “Tem
como característica principal compreender as relações de consumo ‘em profundidade’.
Sendo-lhe atribuída a análise qualitativa das informações obtidas, esse estudo procura
identificar motivações de consumo em um aspecto realista (...) que podem ser
investigados”.
3.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente faremos uma visita de campo para identificarmos e rastearmos
atividades comerciais que possuem créditos junto a programas de microcréditos.
Posteriormente visitaremos uma amostragem por atividade de clientes atendidos por
programas de microcréditos que residem na localidade estudada, como forma de
conhecimento e convite para participar do projeto.
Segundo Samara; Barros (2004, p. 91):
[...] A amostra é uma parte de um universo, ou população, com as mesmas
caraterísticas destes. [...] Uma das vantagens de trabalharmos com amostra é
que, dependendo das proporções em estudo, é praticamente impossível
pesquisar todo o universo.

O passo seguinte foi aplicação de questionários com perguntas fechadas e
abertas para dar fundamentação aos tipos de pesquisas abordadas. Logo após foi feita
a coleta de dados, o levantamento das informações obtidas por meio da aplicação dos
questionários. Então foi feita uma revisão de todo o trabalho obtido, como forma de
eliminação de possíveis erros nos índices finais. E após o levantamento final das
informações a tabulação de dados para posterior apresentação.

3.3. POPULAÇÃO/LOCUS DA PESQUISA
A população que foi pesquisada no presente trabalho, foram atividades
comerciais identificadas como clientes de programas de microcrédito, assim como,
pretensos clientes de programa de microcrédito que possuam atividades não fixas, tais
como: sacoleiras, vendedores de cosméticos, moto taxistas, vendedores ambulantes
dentre outros. Residentes na localidade Olho D’agua no município de Parnaíba – PI.
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3.4. INSTRUMENTOS DA PESQUISA
Durante a realização das visitas foram entregues os TCLE – Termo de
Consentimento e Livre Esclarecimento aos microempreendedores, que deverão assinálos caso queiram participar do projeto. Em seguida, a coleta de dados se deu por meio
de questionários com perguntas fechadas e abertas.

3.5. TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Após o levantamento final de coletas de dados foi realizada a tabulação dos
mesmos por meio gráficos produzidos no programa Excel (Windows).
Para Samara; Barros (2004, p. 103):
Tabulação é a padronização e codificação das respostas de uma pesquisa. É a
maneira ordenada de dispor os resultados numéricos para que a leitura e a
análise sejam facilitadas. A análise de dados é a descrição do quadro de
tabulação referente aos valores relevantes.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

Localizada a 10 km de Parnaiba, a localidade Olho D´agua possui 65
(sessenta e cinco) domicílios, dos quais 25 (vinte e cinco) foram visitados,
correspondendo a 38% dos domicílios. Onde foram identificados 15 (quinze)
microempreendedores que participam de programas de microcrédito, dos quais, todos
aceitaram participar da pesquisa, correspondendo há 60% das pessoas pesquisadas.
O levantamento dos dados aconteceu no local residente dos pesquisados,
sendo realizado de forma individual e/ou grupo, quando na visita era identificado que
os clientes de programas pertencentes ao mesmo grupo dispunham de local para
realização do questionário em áreas com melhor estrutura. Estando todos cientes que a
pesquisa se daria por questionário que serviria para apreciação e estudo, a fim de
responder aos objetivos do artigo; sendo explicada a importância de respostas
concretas e que não seria aceito intervenção de terceiros nas respostas. Ficando o
pesquisador à disposição apenas para solucionar dúvidas.
As questões foram distribuídas para que houvesse entendimento claro e
objetivo, apresentando fluidez e melhor compreensão aos pesquisados. Ao serem
questionados sobre fatores decisivos para tomada de crédito junto a programas de
microcréditos, 46% dos clientes indicaram mais de uma alternativa, 40% apresentaram
a necessidade de capital de giro; sendo a falta de oportunidade e renda, assim como,
identificar oportunidade de negócio como fator decisivo responsável por 7%, em
ambos os casos e; não houve resposta a oferta de crédito de maneira rápida e fácil.
As três perguntas subsequentes estão relacionadas ao grau de percepção
dos clientes frente à formação de parcerias destes com organizações das quais são
clientes. Sendo apresentados os seguintes resultados: 87% reconhecem na organização
valores, propósitos e identidades de acordo com os seus e, 13% não; 87% não
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apresentam dificuldades na tomada de crédito devido sua atividade está localizada na
zona rural e, 13% sim – observando que – para a resposta negativa, o atendimento
direto na localidade foi o quê mais determinou a tomada de crédito na zona rural,
seguido de pagamento em dia e, houve clientes que não apresentaram nenhum atributo
para essa questão. Para 67% dos pesquisados não há a necessidade de intermediários
na concessão do crédito e para 33% sim - Onde para estes clientes entendesse
intermediários os colegas do grupo que participam.
Em relação à satisfação 100% estão dispostos a apresentar a outros
microempreendedores o programa de microcrédito ao qual são clientes. Destacando
que ainda assim, 40% dos pesquisados fazem pesquisas em busca de melhores
condições de juros, prazos, produtos e atendimento diferenciado, com 60% não
realizando tal tarefa.
Os últimos questionamentos estão relacionados a percepção dos clientes
quanto a orientação e melhorias de suas atividades após o crédito; para 47% há
orientação satisfatória e 53% não estão satisfeito com a orientação realizada pelos
atendentes do programa de microcrédito que lhe atende – para os clientes que
responderam positivamente – houve uma grande variedade de atributos relevantes
para suas atividades, tais como: melhorias no trabalho, controle de fiados, vendas e
cobranças, solidariedade na comunidade e maior informação para os negócios.
Finalizando com 100% das atividades apresentando crescimento após o ingresso do
pesquisado em programas de microcréditos.

CONCLUSÃO
Em uma sociedade cada dia mais ávida por informação, não há mais
barreiras que impeçam consumidores e empresas buscarem melhorias continuamente e
novas formas de consumir e se relacionar no mercado. Ficando, portanto, evidenciado
no artigo que os clientes de microcréditos pesquisados buscam informações e que
intendem sua participação como fundamental para o crescimento de suas atividades ao
apresentarem diversos fatores que os levaram a tomar crédito, assim como, à
importância que representam como parte intrinsicamente envolvida nas tomadas de
decisões para as organizações que desejam conquistá-los como clientes, querem estar
envolvidos na busca por melhorias para a comunidade e entendem seu papel na vida
social da localidade. Evidenciando a importância de parcerias para que haja
desenvolvimento mútuo e que as adversidades presentes e futuras sejam resolvidas,
superadas criando alicerces seguros e duradouros nestas relações.
Havendo, portanto uma relação de valores, propósitos e identidades por
parte dos clientes pesquisados com as organizações que os atendem, sendo estas
relações características da formação de valores junto aos canais de parceiros.
Na análise sequente dos dados obtidos, não há dificuldade por parte da
grande maioria dos pesquisados para obter crédito devido seu local de domicilio,
assim como, foi constatada a não necessidade de intermediários para tal concessão,
levando em consideração que o percentual de clientes que optaram por terem
intermediários, relata que precisam do grupo solidário para a concessão de crédito e
que não buscam intervenção de terceiros. Caracterizando assim, a importância do
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atendimento dada pelos agentes de crédito (colaboradores) das instituições de
microcréditos na consolidação da parceria junto a esses clientes, apresentada no
percentual de cem por cento de satisfação dos pesquisados.
Fato este que não impediu boa parte dos pesquisados a também
pesquisarem a respeito de melhores condições de crédito no mercado, tais como:
melhores taxas de juros, prazos, produtos e outras melhorias que estivessem
necessitando; pois a maioria dos clientes está insatisfeita com a orientação pós-crédito
desenvolvida pelos atendentes, onde este aspecto não trás empecilho ou dificuldade na
tomada de créditos futuros. Sobre o último aspecto analisado está constatado o
crescimento em cem por cento das atividades dos clientes pesquisados, demonstrando
o quanto a parceria está consolidada e apresentando novo viés sobre áreas tidas como
em desenvolvimento, podem apresentar maior valor na construção de parcerias
saldáveis e duradouras. Levando-nos a questionar qual impacto a democratização do
crédito e o desenvolvimento do setor de microcrédito no Brasil podem ser relevantes
para alavancar setores da economia local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ERMIDA, João. O executivo sem culpa: mantendo os valores pessoais na vida
profissional. São Paulo: Lua de papel, 2010.
FERREIRA, Rasilda Maria Nobrega. Orientações metodológicas para a
estruturação dos trabalhos acadêmicos: construindo conceitos, produzindo
conhecimento e formando pesquisadores. Fortaleza: Premius, 2005.
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa cientifica.
São Paulo: Avercamp, 2005.
GRINBERG, Renato. A estratégia do olho de tigre: atitudes poderosas para o
sucesso na carreira e nos negócios. 4. Ed. São Paulo: Gente, 2011.
INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA. Modulo metodológico: formação de
assessores em microfinança – Fortaleza: 2007.
KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A estratégia do oceano azul: como criar
novos
mercados e tornar a concorrência irrelevante. 11. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração em Marketing. 12 ed. São
Paulo: Pearson, 2006.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da
Metodologia
Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. Trad. Cecília Whitaker Bergamini,
Roberto Coda. São Paulo: Atlas, 1996.

60

PATTERSON, Kerry. Et.al; Conversas decisivas: trad. Cassia Maria Nasser. São
Paulo: Texto editores, 2012.
SAMARA,Beatriz Santos; BARROS, Jose Carlos de. Pesquisa de marketing:
conceitos e metodologia. 3. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
SILVA. MarcosAntonio, Marketing empresarial: do atendimento ao cliente ao
encantamento. São Paulo: Madres, 2008.

APÊNDICES
Apêndice B - Gráficos de tabulação dos dados

61

FATOR DECISIVO

MAIS DE UMA
ALTERNATIVA
46%

ALTERNATIVA
4
0% ALTERNATIVA
3
7%

ALTERNATIVA
1
40%

ALTERNATIVA
2
7%

VALORES, PROPÓSITOS E
IDENTIDADE
QUESTÃO 2
NÃO
13%

QUESTÃO 2
SIM
87%
62

LOCALIZAÇÃO DIFICULTA
ACESSO A CRÉDITO QUESTÃO 3
SIM
13%

QUESTÃO 3
NÃO
87%

SATISFAÇÃO

QUESTÃO
5 SIM
100%

63

NECESSIDADE DE
INTERMEDIARIOS
QUESTÃO 4
SIM
33%
QUESTÃO 4
NÃO
67%

PESQUISA NO MERCADO

QUESTÃO 6
NÃO
60%

QUESTÃO 6
SIM
40%

64

RECEBE ORIENTAÇÃO
QUESTÃO 7
SIM
47%

QUESTÃO 7
NÃO
53%

CRESCIMENTO DA ATIVIDADE
QUESTÃO 8
NÃO
0%

QUESTÃO 8
SIM
100%

65

MEDIDAS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO MUNDO
CORPORATIVO: UM ESTUDO DE CASO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA
MESORREGIÃO NOROESTE DO CEARÁ21
NETO, Luiz da Hora Pereira22
RESUMO
A discussão sobre o desenvolvimento sustentável empresarial é recente e tem forçado
as organizações a mudarem seus comportamentos e adotarem uma postura que
incorpore o conceito de responsabilidade ambiental aos seus objetivos financeiros.
Considerando que uma empresa paute seus negócios de forma indissociável nas
dimensões ambiental, econômica e social, o presente trabalho propõe apresentar o
Sistema de Gestão Ambiental de um Banco X e avaliar a percepção de seus
funcionários, lotados em agências situadas na mesorregião noroeste do estado do
Ceará, quanto à atuação da instituição na promoção de uma gestão ambientalmente
responsável. O método de pesquisa utilizado foi o Estudo de Caso, baseado em survey,
e a coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário a todos os
funcionários que ocupam o cargo de escriturário. Os resultados da pesquisa indicam
que a maioria dos funcionários conhece o programa desenvolvido pelo banco, mas que
o mesmo precisa ser melhorado a fim de que os próprios colaboradores melhor
avaliem as ações reais do mesmo e se engajem na construção coletiva dos resultados.
Outrossim, foi observada a necessidade de o banco, conjuntamente com o poder
público, incentivarem a formação de cooperativas de reciclagem de lixo, pois são
quase inexistentes nas cidades analisadas.
Palavras-chave:
Ecoeficiência.

Sustentabilidade;

Responsabilidade

ambiental

corporativa;

INTRODUÇÃO
A intervenção sistemática e acelerada do ser humano na natureza tem
levantado várias questões sobre o resultado dessas ações no longo prazo. Com o
passar do tempo, essa ação do homem foi se tornando cada vez mais acentuada e a
revolução industrial, seguida do capitalismo econômico, encarregaram-se de agravar
ainda mais os efeitos de tal atuação.
Apenas no século XX, a sociedade começou a se preocupar com as
questões ambientais e desenvolver formas de proteger e preservar os recursos naturais
diante do crescimento da economia. Em 1987, a Comissão Mundial sobre o
Desenvolvimento Econômico (WCED) definiu o conceito mais abordado de
desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades”.
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Thomas e Callan (2010) pressupõem que as pessoas devem ser capazes de
manter uma qualidade de vida razoável indefinidamente. Assim, desenvolveram-se
três princípios que se associam visando o equilíbrio sustentável: o meio ambiente, a
igualdade social e o desenvolvimento econômico.
Muitos estudiosos consideram que as empresas que não incluírem a gestão
ambiental em todos os seus níveis administrativos correm o sério risco de
desaparecerem do mercado nos próximos anos, pois perderiam o que consideram de
vantagem competitiva (Ferreira, 2003). Diante de tal repercussão em torno das
questões ambientais e às ações a serem tomadas pelas empresas visando a preservação
do meio ambiente para as gerações futuras, questionou-se o que as instituições
financeiras, em especial as agências do Banco X situadas na mesorregião noroeste do
Ceará, tem feito em nível de suas agências para que seus colaboradores participem
dessa construção coletiva.
Em resposta a este questionamento, o principal objetivo desta pesquisa é
analisar qual o grau de instrução e participação dos funcionários do Banco X, lotados
nas agências da Mesorregião Noroeste do Ceará, quanto às práticas desenvolvidas pela
instituição a fim de reduzir os impactos provenientes de sua atuação e se tornar
ecoeficiente.

TEORIAS SOBRE GESTÃO EMPRESARIAL SUSTENTÁVEL
Diante da mudança de pensamento ocorrida em meados do século XX, o
termo sustentabilidade passou a ter grande destaque no cenário econômico
internacional, em especial nas organizações.
Câmara e Albuquerque (2009) destacaram, após a cúpula da ECO 92, que a
continuidade da vida na Terra estava ameaçada caso o modelo de crescimento vigente
não fosse revisto. Isso passou a exigir uma nova postura de todos os setores da
sociedade, fazendo com que cada um assumisse seu papel e desse a sua contribuição
para promover a mudança.
É incontestável que, para ser atingido, o desenvolvimento sustentável deve
ser preterido por todos os agentes econômicos, em especial as organizações, pois,
segundo Bansal (2002), elas representam o setor produtivo da economia e sem o seu
apoio firme, a sociedade nunca vai alcançar o desenvolvimento sustentável de longo
prazo.
Bansal (2002) considera que o principal desafio na implementação de uma
política ambientalmente responsável, em qualquer corporação, é implantar a cultura
pela preservação do meio ambiente em todos os setores da sociedade – governos,
instituições públicas e privadas e sociedade civil. A mesma autora afirma que a maior
dificuldade ainda está dentro das próprias organizações que não sabem ao certo como
mensurar o benefício advindo da implementação das medidas sustentáveis, já que as
mesmas incorrem em custos.
Para Motta (2008), as empresas devem ter a preocupação de utilizar
ferramentas de gestão sustentáveis voltadas para seu público interno – colaboradores –
considerando que as ações devem conduzir a interação sistêmica das estruturas,
departamentos e funcionários.
Bob Willard (2009), considerando que as empresas são sistemas sociais
compostos por normas e condutas que ditam os comportamentos e atitudes de seus
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colaboradores, gestores e parceiros, afirma que os líderes dessas empresas são os
grandes responsáveis por influenciar iniciativas que tenham condições de desenvolver
e escalonar o que ele chama de networking da sustentabilidade.
Muitos outros autores enfatizam a importância da responsabilidade sócioambiental para que as empresas se mantenham competitivas. Para Tachizawa (2002),
as organizações que integrarem aos seus negócios a questão ambiental e ecológica
conseguirão grande vantagem competitiva, reduzindo seus custos e incrementando
seus lucros.
Diante desse novo paradigma, as organizações passaram a adotar a gestão
ambiental como um setor estratégico aos seus negócios. Milano (2002) aponta que
responsabilidade sócio-ambiental empresarial é a conduta ética e responsável adotada
pelas empresas na plenitude de suas redes de atuação, em que se inclui seus
consumidores, fornecedores, acionistas, funcionários e comunidade em geral.
Segundo Motta (2008), as empresas devem ter projetos de Educação
Ambiental previstos em seus estatutos. O autor também destaca a importância das
organizações utilizarem programas voltados para seu público interno, como é o caso
da Ecoeficiência, com o objetivo de sensibilizar e motivar os funcionários, devendo os
mesmos atuarem de forma ativa no próprio ambiente de trabalho.
As ações do Banco X buscam a excelência na área de Gestão Ambiental.
As diretorias responsáveis atuam em prol de atingir, em todos os seus departamentos,
a certificação ISO 14001, que consiste em desenvolver uma política ambiental que
identifique seus aspectos e impactos, obedeça à legislação vigente, estabeleça
objetivos e metas, e ajuste sua estrutura organizacional a fim de atingir tais objetivos.
Para Mainon (1999), o sistema de Gestão Ambiental da ISO 14001 representa um
processo de mudança comportamental e gerencial na organização, cuja implementação
deve ser conduzida de modo participativo e integrado.
De modo geral, pode-se dizer que grande parte das teorias indica que o
desenvolvimento sustentável corporativo tem grande importância na preservação do
meio ambiente, tanto em virtude da sua mudança de comportamento, gerando menos
resíduos e diminuindo seu impacto negativo na natureza, bem como sua função de
disseminador da cultura de preservação do meio ambiente em todos os setores da
sociedade.

A QUESTÃO AMBIENTAL NA EVOLUÇÃO DA TEORIA ECONÔMICA
Difundida na segunda metade do séc. XX, a economia dos recursos
naturais não conseguiu evitar a degradação do meio ambiente, pois o principal
objetivo nesse período era otimizar o uso dos recursos renováveis e não-renováveis. Já
a economia ambiental é recente e busca assumir que os recursos naturais são parte
integrante e essencial para o desenvolvimento das atividades econômicas. Essas
concepções foram assimiladas ao longo do tempo através de escolas do pensamento
econômico.
Para os fisiocratas, a natureza era a verdadeira fonte de riqueza da
humanidade, considerando que os recursos eram de grande importância no estudo de
valor e de como deveria funcionar a economia e a sociedade. Segundo a escola
fisiocrata, a agricultura era a única atividade capaz de produzir excedente.

68

Na escola clássica, desenvolvida durante o processo de industrialização
provocado pela Primeira Revolução Industrial, os recursos naturais passaram a ter um
papel secundário na teoria econômica, passando a um mero fator de produção.
Os neoclássicos baseiam suas teorias na utilidade e no bem-estar, fazendo
nascer na teoria econômica a discussão a respeito da questão ambiental. Essa escola
apresenta duas perspectivas para abordar as questões ambientais. A primeira,
relacionada ao fluxo de recursos, no qual o sistema econômico está interligado à
natureza via fluxo de materiais ou recursos naturais que se deslocam do meio
ambiente para a economia através do mercado consumidor, considerando que a
atividade econômica explora intensivamente o estoque de recursos naturais do planeta.
A segunda perspectiva versa que o sistema econômico devolve os recursos naturais
que nele ingressam na forma de resíduos ou subprodutos, causando impactos ao meio
ambiente.
Segundo Merico (1996), tanto a Economia dos Recursos Naturais quanto a
Economia Ambiental são insuficientes para introduzir o meio ambiente na análise
econômica, afirmando que elas não discutiam a relação das atividades econômicas
com os ecossistemas.
Acreditava-se que o desenvolvimento de novos processos e a utilização de
tecnologias mais avançadas resolveriam os problemas de utilização e otimização dos
recursos ambientais. Pressupõe-se, também, que os limites ao crescimento econômico
que se fundamentam na escassez dos recursos naturais e sua capacidade de suporte são
reais e não necessariamente superáveis por meio da tecnologia. Segundo alguns
autores, o progresso tecnológico, antes visto como a solução para os problemas de
escassez de recursos naturais, passou a ser visto como complemento ao investimento
em capital natural. Assim, para que a economia continue crescendo, é necessário
conservar o capital natural existente, aumentar suas culturas e utilizá-lo de forma
eficiente.
Com base nesse pressuposto, surge a Economia Ecológica, que contempla
todas as relações de causalidade entre os sistemas econômico e ecológico. A
Economia Ecológica considera a economia como um subsistema inserido no meio
ambiente, que possui recursos que são finitos. Outro princípio da Economia Ecológica
é considerar que o espaço físico da economia vai além da fronteira de fábricas e
nações, abrangendo toda a ecologia e dando relevante importância ao longo prazo.
Diante de todo o exposto, concluímos que para os neoclássicos, o capital
natural - recursos naturais quando vistos como meios de produção - é altamente
substituível, podendo a economia crescer indefinidamente. Já para a economia
ecológica, o capital natural e manufaturado se complementam, limitando o
crescimento econômico em virtude da escassez de seus recursos, dada a capacidade de
suporte do planeta.

METODOLOGIA
A utilização de questionários/entrevistas (survey) é o mecanismo mais
usado com o objetivo de buscar a percepção que as pessoas tem a respeito de
determinado assunto, utilizando uma abordagem quantitativa, por meio de um Estudo
de Caso. Freitas et al (2000) considera o survey como um tipo de pesquisa semelhante
ao censo. Seu principal objetivo é produzir avaliações quantitativas de uma população
(Fink, 1995).
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Dadas as características do estudo, a pesquisa é do tipo explanatória quanto
ao propósito, pois segundo Freitas et al (2000), o tipo explanatório tem como objetivo
testar uma teoria e suas relações de causalidade, questionando por que a relação causal
existe. Quanto ao momento, o estudo é classificado como cross-sectional, cuja coleta
de dados ocorre em um só momento, tendo o objetivo de descrever e analisar uma ou
mais variáveis em um dado momento específico. Segundo Sampieri (1991) esta coleta
de dados ocorre em um só momento, tendo o objetivo de descrever e analisar uma ou
mais variáveis em um dado momento específico.

BASE DE DADOS
A base de dados de nosso estudo é dada pelo conjunto de todos os
funcionários lotados em agências do Banco X, localizadas na Mesorregião Noroeste
do estado do Ceará. A mesorregião é composta de 47 municípios e um total de 106
funcionários ocupantes do cargo de escriturário. Todos os funcionários foram
pesquisados, através do questionário eletrônico.

RESULTADOS

A amostra está caracterizada de acordo com a figura 1.
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Percebe-se que a maioria dos pesquisados são do sexo feminino. Cinquenta
por cento (50%) da amostra possui idade entre 26 e 33 anos. A maioria dos
entrevistados é casado.
Quanto ao nível de renda, considerando que todos são escriturários, os que
possuem salários superiores a 3 tem mais tempo de serviço prestado a empresa. Isso
foi determinado devido a existência de plano de cargos e carreiras que permite um upgrade no salário com o passar do tempo.
Com relação às perguntas do questionário, enumeramos alguns resultados
obtidos nas figuras 2.
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Analisando os resultados, observa-se que a grande maioria dos funcionários
pesquisados conhece que o banco mantém um programa voltado à responsabilidade
ambiental e que o mesmo promove ações de disseminação através de cursos e
palestras. No entanto, ao analisarmos as respostas quanto às ações práticas efetivas, as
respostas positivas são menores, indicando que, na prática, o banco ainda não obtém o
resultado desejado quando à diminuição do desperdício de água e energia. O maior
problema percebido foi a quase inexistência de serviços de coleta seletiva nos
municípios em que as agências estão instaladas, dificultando o destino final dos
resíduos gerados em suas atividades. Com relação à idade, percebeu-se que os
funcionários mais jovens têm um melhor conhecimento sobre o programa de educação
sócio-ambiental existente do banco, bem como da oferta de cursos e palestras a
respeito do assunto. Já os funcionários com menos tempo de empresa afirmaram
agirem de maneira ambientalmente responsável, além de terem mais conhecimento a
respeito dos cursos e palestras promovidas pelo banco. Isso faz concluir que estes
funcionários mais novos já entram na empresa tendo certas noções sobre o assunto e
estão mais disponíveis a viajar e participar de encontros realizados na capital do
estado do Ceará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo abordou como os referidos funcionários tratam as questões
ambientais de preservação e se agem em seu dia-a-dia seguindo os preceitos
sustentáveis.
Os resultados mostraram que o programa de ecoeficiência proposto pelo
Banco é bem avaliado pelos funcionários, apesar de percebermos que devem ser
revistas algumas questões como a descentralização das oficinas e cursos por subregiões. Isso estimularia a participação dos funcionários de mais idade, pois os
mesmos foram os que menos demonstraram interesse pelas questões ambientais, bem
como agirem de maneira responsável. Outro problema observado é a inexistência de
sistema de coleta seletiva nas cidades atendidas pelas agências pesquisadas. Com isso,
parte do programa de ecoeficiência do banco, o que se preocupa com a destinação
final de seus resíduos, torna-se ineficiente, sendo importante um diálogo entre as
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agências instaladas nessas cidades e o setor público, afim de o mesmo incentivar a
constituição de cooperativas de reciclagem e reaproveitamento de lixo. Outro aspecto
relevante é que mais de 90% dos funcionários conhecem o programa de ecoeficiência
do banco, mas nem 80% destes consideram que o banco incentiva redução dos
consumos de água e energia. Assim sendo, é importante que a instituição execute mais
ativamente as propostas contidas em seus programas ecoeficientes, fazendo com que
os funcionários percebam as mudanças e ajam conjuntamente com a instituição na
construção de um programa sólido e eficiente.
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SALA DE APOIO VIRTUAL: ACEITAÇÃO E EXPECTATIVAS
NOVAK, Adriana - UNISAL23
Resumo
Este projeto teve por objetivo pesquisar a necessidade e aceitação de um ambiente
virtual no apoio de matemática básica, utilizando um processo de ensinoaprendizagem com mediação tecnológica. Foram abordados alguns temas, como
conceito de ambiente virtual de aprendizagem, comunidade virtual, ECODI,
metodologia interacionista sistêmica, implicações e possibilidades, como também, a
identificação dos fatores que necessitam ser superados para alcançar o processo de
ensino-aprendizagem em acordo com a sociedade da informação. Pretendeu-se,
também, refletir o papel do professor dentro dessa nova concepção epistemológica,
trazendo os diversos motivos para mudanças dos paradigmas educacionais. Foi
utilizado pesquisa de campo com alunos do ensino médio do Colégio Estadual Barão
do Rio Branco, analisando as questões propostas e concluindo pela necessidade de
apoio em matemática básica, a qual resultaria em uma boa aceitação se fosse
implementada de forma virtual.
Palavras-chave: Matemática. Sala de apoio. AVA. Mundo virtual.
INTRODOÇÃO
Para Santos (2017), os indicativos destacam o desafio de se implantar uma
nova concepção para a escola, em que a grande beneficiada é a qualidade do ensino e
mostram que, embora já tenham acontecido diversos avanços com a introdução das
novas tecnologias na educação, existe ainda a necessidade de se aprofundar e
pesquisar a fim de compreensão do tema.
A motivação inicial para este estudo foi a verificação na prática da grande
deficiência na apropriação dos conceitos básicos de matemática na época adequada,
por 120 alunos do ensino médio, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, no ano de
2012. O objetivo deste estudo é verificar as possibilidades de interação dos alunos
com a informática e a criação de os Espaços de Convivência Digital Virtual - ECODI.
Através de uma pesquisa de campo contendo questionário estruturado, de onde serão
levantados dados que corroborem ou não alguns dos dados apresentados por teóricos
da área.
Por outro lado, a grande mudança que ocorreu na sociedade, que passou
para outro estágio, chamado por Castell (1999) de sociedade em rede.
Dentro do cronograma curricular do ensino médio da rede estadual de
ensino existe pouco espaço para se trabalhar com problemas conceituais básicos de
matemática. Uma alternativa ao método tradicional de ensino é a utilização do ensino
EAD (educação à distância), o déficit de ensino na área da matemática será
parcialmente solucionado.

23

Graduada em Licenciatura em Matemática pela UFPR; Pós-graduada em Tecnologias e Educação à Distância
pelo Centro Universitário “Barão de Mauá”- Rio Preto/SP. Mestranda em Ciências da Educação Universidade de
San Lorenzo, Professora da Secretária Municipal de Educação do Paraná, eMail adriana0nova@gmail.com
74

Levando em conta que a aprendizagem ocorre num processo de interação
do aluno com o meio em que vive, utilizando a teoria do construtivismo, verificam se
condições de aquisição de conhecimento através da sociedade da informação.
Dentro do espírito do construcionismo e da nova maneira de articular
informações na atualidade, observa-se conforme Palloff e Pratt (2004), que os
ambientes virtuais são ótimos lugares para o exercício das relações de diálogo e troca
de experiências, afirmam que o fluxo dialético nos encaminha para a modelagem
interacionista sistêmica, que pode aliar o ensino tradicional com a estrutura da internet
e a cibercultura.
O MEC sugere a utilização das tecnologias e as DCEs ainda citam Borba e
D'Ambrosio (1999), quando apontam que as novas mídias provocam o aparecimento
de novas questões dentro da educação matemática.
Dentro das leis da União e do Estado são realizadas várias motivações para
a criação de cursos à distância, trata-se de uma tentativa de complementação do
ensino, utilizando as novas tecnologias, através da Lei 9394/96.
Uma das preocupações dos professores acerca da utilização da tecnologia e
do ensino a distância está na escolha do ambiente virtual adequado a cada situação
específica, Sousa; Moita e Carvalho (2011), esclarecem que a escolha de um ambiente
equivocado pode atrapalhar na transmissão de conhecimento ao aluno e
consequentemente prejudicando o desempenho do professor.
As opções de métodos de trabalhos são muitos e por se tratarem de
alunos do ensino médio, adolescentes e a sua maneira de se relacionar com o mundo
da informação torna-se algo mais dinâmico. O ambiente o ambiente virtual pode ser
dinâmico e com alto grau de interação tornando-se mais produtivo e flexível.
Atualmente, com o mundo globalizado, nota-se um maior interesse na
utilização dos mundos virtuais, os quais estão sendo amplamente pesquisados para que
se encontre uma maneira de aproveitamento dentro da educação.
Alguns dos fatores a serem questionados são: Os alunos acreditam na
importância da matemática básica? Os alunos possuem dificuldade com a matemática?
Qual a porcentagem de alunos reprovados em matemática? Os alunos participam de
algum curso extracurricular de matemática? Os alunos possuem acesso à internet?
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi uma
pesquisa de campo acerca do tema proposto, utilizando de questionário e entrevista
estruturados (Anexo 1). O público investigado foram os 120 alunos do ensino médio
do Colégio Barão do Rio Branco, de Curitiba. Colégio estadual, no centro de Curitiba,
que atende a alunos de classe média.
Através da análise e interpretação dos dados coletados com gráficos
utilizando Excel, pretendendo-se que alguns pontos sejam elucidados e que algumas
propostas possam ser levantadas para melhoria do processo educativo.
Onde foram observados a existência da necessidade de um apoio, aceitação
de sala virtual de apoio de matemática e tipos de sala, ou interação.
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4. RESULTADOS
Conforme Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017, foi considerada
regular a implementação da educação à distância, tanto no ensino superior, quanto na
educação básica, desde que respeitadas às condições impostas pelo Ministério da
Educação.
Cumpre informar que de acordo com o artigo 8º do Decreto nº 9.057, a
implementação da educação à distância no ensino fundamental e ensino médio, fica
condicionada a uma autorização que deve ser concedida pelas autoridades dos
sistemas de ensino estaduais, municipais ou distrital, tornando-se possível assim, a
abertura de salas de apoio voltadas ao ensino da matemática básica.
Com objetivo de executar a educação à distância, foram investigados 112
indivíduos do sexo masculino e 68 do sexo feminino, distribuídos entre 13 a 29 anos.
Veja-se:

Realizou-se uma auto avaliação dos conhecimentos matemáticos a fim de
identificar a necessidade de aula de apoio nos conceitos básicos na área. Conclui-se
que pelo menos 47,1% dos alunos pesquisados necessitam de reforço quando se trata
de matemática. Trata-se de um número surpreendente em que fica visível a grande
dificuldade com a matéria. Veja-se:
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Já no gráfico abaixo pode se observar a possibilidade dos alunos em
acessarem as aulas por meio de ambiente virtual, haja vista que realizam diversas
atividades na internet. Ao analisar os resultados, nota-se um interesse gradativo, em
que, sites de busca estão em primeiro lugar, jogos em quarto lugar, sites de
relacionamento e aplicativos se encontram de forma intermediária, veja-se:

77

No intuito de aprimorar a pesquisa realizada, os alunos foram questionados
acerca de quanto tempo em média, passam conectados à internet em apenas um dia.
Os resultados obtidos foram:

Na busca da real necessidade ou não da implementação de salas virtuais voltadas ao
ensino de matemática básica, os alunos foram questionados acerca da necessidade de
reforço na matéria e suas opiniões a respeito. Veja-se:
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5. DISCUSSÃO
Tendo em vista os dados coletados, nota-se que uma porcentagem
significativa dos alunos possui constante acesso à internet. Extraiu-se através da
pesquisa que 47,8% dos alunos permanecem de 2 a 4 horas conectados à internet;
17,4% dos alunos permanecem 4 a 6 horas por dia; 15,2% dos alunos permanecem 1 a
2 horas por dia; 15,2% dos alunos permanecem o dia inteiro on-line e; apenas 4,4%
não acessam à internet.
O resultado da pesquisa realizada esclarece que a implementação das
salas de apoio virtuais são uma opção viável e rentável, haja vista que minoria dos
alunos não acessam a internet. Os alunos que não possuem acesso à rede por ausência
de condições financeiras, podem utilizar o laboratório de informática para realização
das atividades das salas virtuais, com o objetivo de não serem prejudicados por não
possuírem acesso.
De maneira geral, tendo em vista que 95,6% dos alunos possuem acesso
à internet, torna-se extremamente viável a aplicação da educação à distância, por meio
de AVA (ambiente virtual de aprendizagem) ou ECODI (espaço de convivência
digital virtual). Para Pereira, Schmitt e Dias:
“Em termos conceituais, os AVAs consistem em mídias que
utilizam o ciberespaço para veicular conteúdo e permitir interação
entre os atores do processo educativo. Porém, a qualidade do
processo educativo depende do envolvimento do aprendiz, da
proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e
qualidade de professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim
como das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no
ambiente.” (PEREIRA; SCHMITT; DIAS, 2007, p. 4-5).

Outro fator importante que também fora observado foi a interatividade
on-line, assunto pelo qual os alunos possuem interesse, demonstrando a facilitação do
uso de sala de apoios pelos educandos.
Ocorre que embora seja fato notório a importância da matéria, as dez
melhores escolas classificadas no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2009
constataram que a disciplina que os alunos têm pior desempenho é a matemática. O
motivo é simples: o aprendizado, que deveria ocorrer no período entre a quinta e a
oitava série, é arrastado até a adolescência e, muitas vezes, fica oculto por meio de
fórmulas e exercícios.
De acordo com Almeida (2006), a maioria das crianças apresenta alguma
dificuldade em relação à matemática, o que viabiliza um estudo sobre o tema.
Conforme Brasil (1998), a organização curricular engessada e
demasiadamente linear é uma das grandes barreiras que acabam por impedir, em
alguns casos, os professores de alterarem suas práticas pedagógicas para uma possível
participação mais ativa e eficiente do aluno.
Maciel (2009), salienta ainda, que ao realizar a sua pesquisa de campo
sobre matemática, entrevistou 08 professores e os questionou acerca das dificuldades
enfrentadas por eles para transmitir o conhecimento. Alguns dos professores
questionados, afirmaram que a maneira como a matéria é trabalhada nas séries iniciais
é desvinculada da realidade, o que ocasiona em muitas dificuldades futuramente,
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contribuindo para que os alunos ingressem no ensino médio incapacitados de absorver
aquele tipo de conhecimento.
O fator acima exposto também é observado rotineiramente nas escolas
estaduais do Paraná, o processo de aprovar os alunos por conselho de classe, ainda que
não estejam aptos para a série seguinte, apenas agrava a dificuldade do educando para
com a matéria, criando-se uma ilusão de que o aluno a entende.
Fator relevante a ser apontado, é que mesmo aqueles alunos que afirmam
saber a matéria, se encontram equivocados, visto que os problemas de aprendizagem
vêm sendo contornados desde os primeiros anos de ensino, tornando-se cumulativos.
Além do alto índice de alunos que finalizam o ensino médio sem saber
matemática efetivamente, muito se difama a matemática antes mesmo dela ser
ensinada.
Dessa forma, o objetivo do presente artigo é estudar a possibilidade de
ensinar a matemática básica de maneira agradável, de modo que seja divertido para o
aluno acessar a plataforma on-line e não se torne um fardo para o professor.
O ponto chave é não postergar o conhecimento, não permitir que o aluno
avance de série sem saber o essencial. Ao serem questionados durante a pesquisa, os
alunos atestam em sua maioria, a necessidade da matemática básica e as
consequências positivas de aulas extras sobre o tema.
Apenas um fator apresentou baixo conhecimento pelos alunos. Conforme
a pesquisa realizada, de forma geral, os alunos afirmaram não conhecer a vida virtual
de maneira digital, também denominada de metaverso. De acordo com Schlemmer e
Backes o metaverso é:
“... uma tecnologia que se constitui no ciberespaço e se
“materializa” por meio da criação de Mundos Digitais Virtuais em
3D – MDV3D, no qual diferentes espaços para o viver e conviver
são representados em 3D, propiciando o surgimento dos “mundos
paralelos” contemporâneos.” (SCHLEMMER; BACKES, 2008, p.
522)

É evidente que há de ser direcionada uma melhor explicação acerca do
tema aos alunos, momento em que se deve esclarecer a proposta desse mundo virtual.
Para Schlemmer e Backes (2008), neste mundo virtual a presença de cada indivíduo,
ou seja, cada aluno é representada por um avatar, o boneco representa de maneira
virtual a pessoa que se encontra do outro lado da tela. Através do avatar é possível se
deslocar no mundo virtual, as possibilidades são: correr, andar, voar, caminhar, se
comunicar, sorrir, chorar, entre outras inúmeras possibilidades de comandos.
Uma futura pesquisa detalhada acerca dos Metaversos pode esclarecer
melhor o tema diante dos alunos e sua consequente aprovação ou não.
Diante do exposto, deve-se, portanto, investir em ambientes virtuais
adequados. Porém, de que forma abordar os conteúdos matemáticos para este apoio?
Muitos estudos realizados afirmam que o mundo virtual se trata de uma ferramenta de
grande valia, porém há espaço para pesquisa em diversos tópicos específicos, como é
o caso dos METAVERSOS, ferramenta possível de ser utilizada para a fixação de
conteúdos de matemática básica.
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Com a interdisciplinaridade, a utilização das novas tecnologias na
educação e a nova maneira de se relacionar, é necessário que os alunos e professores
se adaptem as novidades, para que possa existir um estímulo adequado ao ensino
aprendizagem dos educandos. Neste sentido Silva esclarece:
“O uso do METAVERSOS oferece ao aluno a possibilidade e
agregar novos conhecimentos que extrapolam a sala de aula
principalmente em trabalhos extraclasse. Apesar de utilizar de um
conceito ainda pouco usado no ensino EaD no Brasil...” (SILVA,
2013, p.3)

Em meio a tanta tecnologia, nota-se que está cada vez mais difícil
motivar os educandos, desta forma, a utilização dos Metaversos, trata-se de reunir
formas alternativas de aprendizagem, para que existam alunos mais interessados e
dispostos a aprender.
CONCLUSÃO
A partir das pesquisas realizadas: bibliográfica e de campo realizada com
os alunos de ensino médio. Conclui-se que os alunos em sua maioria possuem muita
dificuldade em relação à matemática. Dificuldade essa que tende a piorar com o passar
dos anos, haja vista que a matéria se torna cada vez mais complexa e um conteúdo não
aprendido compromete toda a aprendizagem futura.
Como se pode extrair da pesquisa de campo, além da dificuldade em
matemática, restou comprovado que é necessária à implementação de algum tipo de
apoio aos alunos do ensino médio, para que não terminem os estudos sem possuírem
uma boa base na matéria, a qual pode acarretar em danos permanentes durante a vida
futura.
Em conjunto com toda análise feita, tendo em vista a impossibilidade de
estender a grade horária e o grande interesse dos alunos pelo mundo virtual, perfaz-se
completamente viável a aplicação de um ambiente virtual para que o conteúdo e as
dúvidas, acerca da matemática básica, sejam esclarecidas, possibilitando um ensino
total e adequado da matéria. Uma proposta a ser viabilizada é a construção de um
ECODI envolvendo matemática.
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Maria Tavares de Oliveira24
Francisco Ricardo Almeida Amorim25
RESUMO
O presente artigo abordou a importância da neurociência como recurso fundamental
no processo de ensino/aprendizagem. Teve como objetivo, apontar possíveis
atividades instrumentais que possam contribuir na avaliação de alunos do 6º ano que
apresentaram dificuldades na aquisição da leitura, buscando diagnosticar as possíveis
causas e/ou problemas. na aquisição da leitura. Para a realização desta pesquisa foi
utilizado como metodologia revisões bibliográficas, artigos e documentos disponíveis
em sites confiáveis na área da educação e neurociência e, pesquisas de campo,
entrevista com professores do ensino fundamental.
Palavras-chaves: Avaliação, Alfabetização, Aquisição, Leitura, Neuropsicologia.

1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, surgiram muitos questionamentos em relação a eficácia
do processo de ensino/aprendizagem, relacionado a “leitura”. O discurso geralmente é
“o aluno não lê porque não se interessa pelos conteúdos escolares”, ou porque “o
professor não ensina direito”, ou até mesmo por falha do sistema de ensino de cada
Município ou Estado
As DA são indubitavelmente um dos problemas centrais da educação
contemporânea, não só pela complexa definição teórica, como também
pela dificuldade da sua interpretação pelos vários agentes do sistema
de ensino. A sua sofisticada problemática etiológica e diagnóstica, a
que não é estranha a avaliação das suas desordens psiconeurológicas,
normalmente ausente da rotina dos serviços de orientação escolar, tem
impedido a criação de respostas espeditas e eficazes para solucionar e
superar. (FONSECA, 1995,P.85)

Segundo Fonseca, as dificuldades de aprendizagens apresentadas pelos
alunos têm sido um dos maiores problemas dos insucessos pedagógicos, onde muitos
24
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professores têm buscado de forma incessante soluções para a superação dessa
problemática.
Muitos profissionais da educação procuram terminologias que na maioria
das vezes, alguns desses educadores desconhecem as definições específicas das
mesmas. Conceituando e avaliando as dificuldades de aprendizagem dos discentes em
fase de alfabetização equivocadamente.
O professor converte, portanto, os conhecimentos e as aquisições
em termos sistemáticos e explícitos (ciência do ensino),
pragmatizando as teorias de comportamento e de aprendizagem
humanas à base de estratégias de instrução de interação, que visam
essencialmente a modificar e maximizar as suas capacidades de
aprender a aprender e a reaprender. (FONSECA, 1995,p.82)

O intuíto desta pesquisa teve como objetivo enfatizar a importância do
conhecimento por parte dos agentes da educação, sobre a relevância da neurociência
como fundamental instrumento de encaminhamento metodológico no processo
ensino/aprendizagem.
Muitos estudos têm sido realizados sobre o ponto de vista como se dar
realmente a aprendizagem, onde o baixo rendimento escolar tem como causas,
problemas emocionais, inadequação pedagógica e condições socioculturais
desfavoráveis ou pouco estimuladoras.

2 DESENVOLVIMENTO
Várias pesquisas foram feitas sobre a aquisição da leitura, principalmente
de alunos que avançam de série/ano e que ao chegar no 6º ano não sabem ler.
Professores que trabalham com alunos de 6º ano do Ensino Fundamental relataram
que muitos desses educandos não aprendem a ler oriundo de diversos fatores, como,
meio social no qual estão inseridos, má alimentação, falta de incentivo à leitura,
problemas de saúde, violência doméstica (verbal e física), estrutura familiar. Outro
fator importante é o desenvolvimento biológico.
Relatos de uma outra professora; a dificuldade de leitura destes podem esta
relacionados a defasagem de conteúdo, isto é, de ordem pedagógica, ou uma
dificuldade de aprendizagem que advém de fatores biológicos, ou seja, deficiências,
como transtornos intelectuais, e, fatores sociais que influenciam diretamente na vida
acadêmica do aluno
Na escola, muitas vezes, a criança, o adolescente e o adulto são
discriminados e emocionalmente agredidos, pois não apresentam o desempenho
escolar esperado, no entanto, o responsável por tal situação pode estar no ambiente em
que envolve, e em outras situações também, como as dificuldades socioeconômicas e
afetivo culturais, que podem interferir no ato aprender, independentemente da vontade
de aprender.
A importância dada a casos relacionados à aprendizagem, está tendo um
aumento significativamente relevante em se tratando da aprendizagem escolares,
ligados ao desempenho da vida escolar do indivíduo e, com isso, inúmeras crianças
são acompanhadas e atendidas por uma equipe especialistas, como; neuropediatra,
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psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. São muitas vezes,
encontrados na literatura dos educadores
Muitos profissionais da educação utilizaram, inadequadequadamente,
alguns termos como; distúrbios, dificuldades, problemas, discapacidades, transtornos.
Ao analisar relatos acima descritos, observou se que muitos desses
professores demonstraram grande angustia em desenvolver, no aluno, aquisição da
leitura propriamente dita.
Sendo assim, percebeu se que, ler, (leitura), é um processo bem complexo
que se apreende de um estágio a outro estágio, o qual não se converte em habilidades,
onde o processo de articulação (vocalização) desempenha um papel decisivo nos
primeiros estágios de aprendizagem. Por conta da complexidade na apropriação da
leitura, a exploração deve proceder através de um estudo centrado à análise e a síntese
dos sons que o educando realiza. Esta investigação compreendeu se de análise fonética
e síntese da palavra.
A base da investigação da aquisição da leitura, iniciou se do conjunto de
descobertas de anormalidade nas funções sensoriais e do comportamento geral do
educando, viu se, a necessidade de investigar as duas linguagens, receptiva e
expressiva.
Com isso, observou a importância da realização um trabalho acompanhado
por equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Porém, esse trabalho só terá
sucesso quando agem de forma integrada com a família e a escola a fim de otimizar
resultados e focar o melhor desempenho da aprendizagem. É importante compreender
que a dificuldade de aprender não é uma situação isolada e que, muitas vezes, são
necessários uma avaliação e um diagnóstico de especialistas para o tratamento das
desordens do aprender.
Percebeu se que o processo é sinalizado de forma fundamental, portanto,
torna-se imprescindível que o professor detenha conhecimento mínimo, que possibilite
detectar sinais que o aluno manifestem dentro da sala de aula, enquanto dificuldade de
aprendizagem.
Após exame da análise da audição fonêmica (linguagem receptiva), que
tem por objetivo descobrir a compreensão por parte do aluno, o significado da palavra
como um todo, identificando e abstraindo determinados fonemas de uma forma geral
e, com isso separar de outros estímulos sonoros sem importância mantendo a ordem
correta desses fonemas, compondo a palavra de forma integrada em grupos fonéticos.
Linguagem expressiva é um processo que compreende a pronúncia, onde
supõe uma atividade motora precisa, necessitando de organização de atividades
sequenciais e bem fundamentadas.
A zona temporal superior do hemisfério esquerdo é a área do cérebro
responsável pela linguagem receptiva e expressiva, ou seja, tem domínio e controla a
linguagem falada e escrita.
A utilização de avaliação neuropsicológica na aprendizagem, enquanto
conteúdos escolares apresentam-se como um recurso muito importante, sabendo que
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funções
cognitivas
estão
diretamente
relacionadas
ao
processo
de
ensino/aprendizagem. Importante ressaltar que esta deve ser realizada paralela à
avaliação psicopedagógica, isto é, por uma equipe interdisciplinar, de forma que
possam complementar e interpretar conhecimentos do educando para elaboração de
estratégias de intervenção.
Sendo assim, a investigação da capacidade de leitura deve ser realizada
após exames clínicos de acuidade e visual, pois leitura em seu estágio bem
desenvolvido, é um processo direto e bastante automatizado.
2.1 Avaliação neuropsicológica parte dos seguintes aspectos.
Importante ressaltar que o comportamento intelectual é motivado pelas
implicações afetivas, sabendo que a afetividade norteia o processo de aprendizagem, a
auto estima positiva, é elemento positivo para efetivação da aprendizagem.
Importante compreendermos que as emoções e os sentimentos que
compõem o homem são constituídos de um aspecto de importância fundamental na
vida psíquica do sujeito, visto que emoções e sentimentos estão presentes em todas as
manifestações de nossa vida. Conforme afirma Relvas.
De acordo com concepções contemporâneas do desenvolvimento
humano, quando a criança atinge a idade escolar, as funções
neurossensório-motoras e as demais funções cerebrais (sensação,
percepção, emoção) estão ainda muito confusas e, por isso, a
discriminação entre o seu eu e sua experiência não se realiza apenas
na dimensão cognitiva. Para isso, segundo Goleman, é necessário
uma ação mediadora da educação, que deve tomar como sua função
promover a construção da a efetividade e a organização dessas
funções (Relvas, p.126).

A autora então faz menções, destacando quatro pontos que deve
ser levado em conta enquanto avaliação educacional são eles:
- Como a criança procura resolver suas dificuldades.
- Qual o nível de auto-estima da criança.
- Avaliar as características de humor da criança.
- As posturas da criança diante do adulto resultantes de sua relação com a família, tais
como: nível de autonomia, relação com figuras de autoridade e relação com estruturas
de poder. (Relvas, p.127)
No Brasil, a prática da avaliação neuropsicológica e psicopedagógica,
ainda é incipiente, mesmo sabendo que as áreas acima citadas, são intrínsecas.
Nesse contexto, este artigo procura apresentar, através de uma revisão
sistemática, alguns instrumentos neuropsicológicos que vêm sendo utilizados na
avaliação quando a existência de dificuldade de aprendizagem (DA) nas principais
populações investigadas.
O emprego de testes neuropsicológico na área educacional demonstra ser
visto que diversos componentes cognitivos estão envolvidos nesse processo, devendo
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ser melhor aprofundado, tanto como quantitativa como qualitativa, visto que a
interpretação dos resultados ainda é realizada de maneira insuficiente. Sendo assim, os
resultados das avaliações contribuem desde que sejam trabalhadas sempre com
abordagens interdisciplinares, e com ênfase no processo principalmente na
reabilitação cognitiva da criança que apresenta dificuldade de aprendizagem.

2.2 Procedimentos avaliativos na linguagem receptiva.
Audição fonêmica: Nessas atividades o aluno não deve ver os movimentos labiais do
examinador.
Efeito de repetição: Pede se que o aluno repita os fonemas; /b/,p/e/m/. Em seguida os
pares de fonemas (disjuntivos); /m-t/, /b-n/ e /p-c/, os correlativos; /b-p/, /d-t/, /c-j/,
/m-n/, /p-q/, /f-s/ e /f-v/. Após, uma série de fonemas disjuntivos /a-o-a/, /a-o-u/, /m-sd/, /b-c-g/ e /t-b-d/, e uma série de fonemas correlativos; /b-p-b/ e /t-d-d/, que
reproduza uma série de consoantes idênticas, porém com vogais diferentes, como; biba-bo, ti-to-te e di-dó e du.
A discriminação dos sons da fala por meio da escrita, ou seja, pede-se ao
aluno que o mesmo registre ou aponte as letras correspondentes a sons que foram
apresentados (ditados), assim quando o aluno não consegue identificar pares de sons
como B e P, não é capaz de escrevê-los corretamente, possibilidades de lesão da
região póstero-superior.

2.3 Procedimentos avaliativos na linguagem expressiva.
Observar com atenção à extensão, enquanto ritmo e mobilidade do
aparelho articulatório da língua e lábios. Pede-se ao aluno que faça repetições dos
seguintes fonemas: /a/, /i/, /m/, /b/, /s/, /w/, /x/, /v/, /f/, /n/ e/z/, e após repita em pares
ou grupos de 3; /s-p/, /s-t-r/, /a-v-b/, e /f-w-m/. A seguir, que articule sílabas abertas e
fechadas como; ‘ba-bu, po-pu, me-mó, bê-bó e te-tu. Devem-se utilizar outros
complementos nessa investigação, como soprar, ou seja, apagar uma vela. (praxias
orais).
Quando o aluno confunde fonemas de sons similares (nê, pê, tê, etc) e não
distingue os fonemas próximos como fê-vê ou zê-dê, há possibilidades de lesão da
área secundária do lobo temporal esquerdo. E quando o aluno articula com muita
dificuldade, os impulsos motores são imprecisos confundindo sons familiares, como
bê-pê e bê-tê, o aluno poderá ter lesão da porção inferior da região sensório-motora
(áreas primárias Frontais e Parietais) e das divisões pós-centrais.
2.4 Análise fonética e síntese de palavras:
Análise fonética- número de sons. Exemplo; Onde o aluno fala quantos
sons há nas palavras- “chão,tambor, batata e chuveiro.”
Identificação de sons – Identificar sons isolados em certas palavras.
Exemplo; qual o segundo som da palavra tambor, ou o primeiro som da palavra chão.
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Posição de sons – estabelecer a posição de sons em relação a outros.
Exemplo; qual o som na palavra “farol” vem antes de “o”? qual som da palavra
“tambor” vem antes de “b”?
Nessa análise, deve-se observar se o aluno distingui consoantes de vogais,
sendo que a pronúncia das vogais está associada a menor número de sinais
cinestésicos da língua, o palato e dos lábios, se o método utilizado pelo aluno se feito
análise imediata em sua mente, ou porque, usa um processo “parte por parte” através
do tom alto de voz.
Quando o aluno não consegue distinguir os sons de um grupo fonético, não
consegue falar que sons constituem uma determinada palavra e nem consegue
identificar os sons isolados analisando as relações entre eles. Há indicativo de lesões
das áreas secundárias, adjacentes às primárias do lobo temporal esquerdo, onde não
incluem alterações que possam provocar transtornos acústicos gnósticos, oriunda de
lesões das divisões mediais e inferiores deste lobo e de lesões do polo temporal.
Porém quando o aluno consegue captar e entender o significado de palavras
individuais, no entanto apresenta dificuldade na análise fonética de palavras que
apresentem vogais átonas ou com encontros consonantais, apresenta dificuldades para
analisar um grupo completo de sons, há um indicativo de Afasia aferente, ou seja,
alteração das bases cinestésicas do ato de falar, decorrente de lesão das divisões
posteriores da região sensório-motora esquerda.
Quando, o educando não distingui e nem articula
compõem uma palavra tendo dificuldade ao diferenciar os
determinando qual som precede ou segue o outro, apresenta
Eferente, sendo esta uma lesão das porções inferiores da
hemisfério esquerdo.

a série de sons que
sons vocálicos, não
indicativo de Afasia
área pré-motora do

Na situação em que o aluno não consegue sintetizar sons individuais,
especificamente a posição dos sons dentro da palavra, unindo as numa sequência de
sons de uma estrutura única da palavra, não apresentando problemas na audição
fonêmica ou na articulação, há possibilidades de lesão das divisões parietais inferiores
ou parieto-temporo-ociptal do hemisfério dominante. E, quando o mesmo não avalia a
posição e não pode inibir respostas impulsivas na síntese de uma palavra a partir dos
sons que a compõem, pode ser indicativo de lesão das divisões frontais e frontotemporais do hemisfério dominante.
3 CONCLUSÃO
Através desta pesquisa, foi possível observar a importância da neurociência
na área educacional. Tive a oportunidade de estudar um pouco sobre algumas
atividades de investigação neuropsicológica, como recurso no processo de aquisição
da leitura, enfatizadas por alguns teóricos. Diante de relatos de colegas, professoras,
verifiquei que, sem uma avaliação por uma equipe multidisciplinar, neuro psicólogo e
psicopedagógico, torna-se impossível alfabetizar o aluno que por uma razão ou outra,
não consegue ler palavras e/ou frases.
Atividades simples, ou seja, recursos utilizados diariamente em sala de
aula, como; livros didáticos, revistas, jornais, etc. Foram instrumentos usados por
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profissionais da neurociência afins, para detectar possíveis lesões neurológicas. Lesões
essas que prejudicam no processo de aprendizagem e, em especial, na aquisição da
leitura. Porem por conta da formação de professores, sendo esta, voltada apenas para
sua especificidade pedagógica, enquanto conteúdos sistematizados, infelizmente
muitos desses profissionais não detém conhecimentos teóricos voltados para a área da
neurociência e, muitos professores preocupam apenas com a aprendizagem do aluno, e
não buscam investigaram a causa de dificuldade que muitos desses alunos apresentam
no decorrer de sua vida escolar. Contudo, a despreocupação de professores frente à
dificuldade de aprendizagem do aluno, parte de um sistema de educação centrado
apenas na sistematização de conteúdos elaborados por equipe especializados na área
da educação específica.
Contudo foi percebido que não tem como trabalhar o pedagógico
desarticulado da neurociência e do cotidiano do aluno. Sabendo que a aprendizagem
emocional faz parte de forma integral no processo de aprendizagem cognitiva, visto
que a aprendizagem emocional ocorre um contexto dinâmico e de maneira
inconsciente, pois cada função psíquica cognitiva ou afetiva se entrelaçam.
Sendo assim, o trabalho de forma articulada das equipes multidisciplinares
e interdisciplinares apresentaram resultados positivos na área da educação.
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O DESAFIO DE TRABALHAR COM ALUNOS QUE APRESENTAM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Francisco Artur da Cunha Borges26
RESUMO
A pesquisa teve como proposta analisar o processo ensino-aprendizagem em
Educação Especial nas escolas de ensino fundamental em Irauçuba (Ceará-BR). O
estudo foi realizado entre os meses de janeiro a dezembro de 2013. O objetivo do
estudo é avaliar algumas ações pedagógicas direcionadas ao processo ensinoaprendizagem para alunos com necessidades especiais, enfatizando as práticas
trabalhadas nas salas de recursos multifuncionais. Assim, percebemos que é
possível a construção da educação inclusiva, principalmente se exigirmos a
definição de políticas que possam alterar a organização do ensino comum e
especial, consolidando uma proposta de educação especial que possa estar integrada
ao projeto político pedagógico da escola comum, garantindo as condições de
acesso, aprendizagem e participação. Para compreender melhor essa temática
recorreu-se à observação participante, aplicação de questionários e a pesquisa em
dados e documentos das escolas. Foi relevante, também para essa pesquisa, as
leituras de Sartoreto (2010), Minayo (2007), Costa (2008) e Freitas (2011). Através
de suas análises pode-se compreender a importância de incluir na escola crianças e
jovens que, por conta de alguma limitação física ou deficiência de aprendizagem,
estão com a auto-estima baixa e sem perspectiva de aprender e/ou produzir na
sociedade. Acreditar na escola como um espaço dinâmico e nos educadores como
atores de uma educação socializadora e humanista é uma exigência para todos. O
estudo revelou que é papel da escola aceitar a diversidade e criar mecanismos para
que todos tenham acesso a uma educação inclusiva e de qualidade.

INTRODUÇÃO

O estudo apresentou como temática a questão da inclusão de alunos
com necessidades especais no ensino regular, e traz como título: O desafio de
trabalhar com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais.
Com relação à percepção do problema, quando falamos sobre a
escola inclusiva, geralmente pensamos em estabelecimentos para crianças e
adolescentes com necessidade especial. Mas a escola inclusiva não se limita
necessariamente a esta população. Ela é mais voltada para um grupo muito maior,
formado por crianças e jovens que, por diversos motivos, têm dificuldade de
aprendizagem na escola.
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A escola inclusiva proporciona o espaço para o reconhecimento do
direito que todos têm de pertencer a uma comunidade, construir a cultura e a
identidade com os outros e serem educados em instituições oficialmente
reconhecidas, independentemente do ambiente social, a cultura, ideologia, sexo,
etnia ou situações pessoais resultantes de algum tipo de necessidade especial (física,
intelectual, sensorial ou de outra natureza).
Com relação ao planejamento e delimitação do problema, a pesquisa
foi realizada com 8 professores, 15 pais e 20 alunos de 8 escolas do município de
Irauçuba-CE: Escola de Ensino Fundamental Gil Bastos, Escola de Ensino
Fundamental Paulo Bastos, Escola de Ensino Infantil e Fundamental Miguel
Fernandes, Centro Educacional Professor Antônio Barbosa Braga, Escola de Ensino
Infantil e Fundamental João Mariano, Escola Municipal Jonas Gomes de Siqueira,
Escola Municipal Pedro Rufino dos Santos e Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental Dr. Marcelo Sanford.
As principais perguntas da investigação são: De que forma a escola
promove a inclusão para crianças com necessidades especiais? Como se dá o
acolhimento de crianças deficientes na sala de aula? Como se dá as relações entre
escola e o aluno deficiente? Qual o verdadeiro papel da escola diante do aluno com
necessidades especiais?

OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo geral da pesquisa é compreender de que forma o aluno com
necessidade especial esta sendo incluído na escola, e quais as dificuldades que o
professor e a escola têm para inserindo-los na sala de ensino regular.

JUSTIFICATIVA
Atualmente fala-se muito em inclusão escolar, porém muitas pessoas
confundem o termo “inclusão” com o termo “integração”. Apesar de serem termos
semelhantes, contém diferenças que podem mudar completamente o contexto de
uma análise. O uso do vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à
inserção escolar de alunos que apresentam algum tipo de necessidade especiais nas
escolas comuns, mas seu emprego é encontrado até mesmo para designar os alunos
agrupados em escolas especiais para pessoas com necessidade especial, ou mesmo
em grupos de lazer, classes especiais, residências para deficientes.
Com relação à inclusão, este processo questiona não somente as
políticas e a organização da educação especial e regular, mas também o próprio
conceito de integração. Ela tem alguns pontos divergentes com a integração, pois
prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos,
sem exceções, devem freqüentar as salas de aula do ensino regular.
Nesse contexto, é importante que se esclareça que no momento da
inclusão, o foco é a transformação da organização da escola para que haja realmente
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uma resposta educativa que possa abranger todas as crianças e jovens, e que os
mesmos possam ter sucesso na aprendizagem. Assim, o mérito das escolas
inclusivas é que, além de serem capazes de fornecer uma educação de qualidade
para todos os alunos, terá sucesso em mudar as atitudes discriminatórias, criando
comunidades que aceitam todos eles, e, assim, ajudar na construção de uma
sociedade inclusiva.
Nesse sentido, o princípio geral que deve reger a escola inclusiva é
que todas as crianças devem aprender juntas, independente de suas dificuldades e
diferenças individuais, focando o seu olhar sobre os pontos fortes. As escolas
devem, portanto, se adaptar aos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos e
garantir uma educação de qualidade. Assim, os estudantes devem receber todo o
apoio adicional necessário para garantir uma educação eficaz.
Quando se propôs a analisar o processo do atendimento educacional
especializado na educação inclusiva no Ensino Fundamental em Irauçuba-CE, fezse isso com a intenção de entender as tramas sociais, baseadas na gestão escolar que
aí se desenvolvem nos processos de inclusão. É evidente que nesse processo nos
damos conta do imenso espaço carregado de pessoas com mentes funcionando de
forma diversificada, já que neste mesmo espaço existe uma hierarquia, resultando
daí uma luta de forças ideológicas que, se percebidas, nos dão um retrato
aproximado da realidade cotidiana dos indivíduos ocupantes deste espaço.
Assim, entendemos a importância de se desenvolver mais pesquisas
sobre inclusão e integração de todas as crianças na escola. Para conseguirmos a
integração, é necessário procurarmos formação experiente e adequada para essas
situações, o que irá abranger a combinação do currículo, rever acomodações, ajustes e
atualizações no programa regular de ensino. Adaptações de móveis e instalações são
também ações muito importantes, além do envolvimento dos pais em programas
integradores de crianças com necessidade especial como parte da sua função social.
Compreendemos também que uma criança integrada à educação
formal, em um futuro não muito distante, será um membro da sociedade, apto para o
trabalho e menos dependente dos outros. Aparentemente pode parecer fácil, mas
requer muita organização e apoio de todos os profissionais envolvidos e dispostos a
aceitar desafios e enfrentá-los com coragem e determinação.
Embora as escolas ofereçam hoje uma estrutura bem melhor, há
professores com inseguranças e incertezas, quando confrontados com a possibilidade
de admitir em seu grupo um aluno com necessidades educativas especiais ou
deficiente.
Por essa razão, é necessário não só a considerar mudanças no
programa, mas construir também uma verdadeira cultura em torno da inclusão de
alunos com necessidade especial para ajudar a eliminar as barreiras e resistências à
mudança do que é diferente, o que gera o compromisso dos profissionais envolvidos
neste processo. Assim, ninguém melhor do que a educação financeira para realizar as
tarefas do direito à inclusão, e nada como o professor para tornar o processo de
ensino-aprendizagem e inovadores ideal.
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METODOLOGIA
A Tese desenvolve uma pesquisa sobre o desafio de trabalhar com
alunos com necessidade especial nas escolas de ensino fundamental em IrauçubaCE, através da participação dos pais, professores e funcionários, enfatizando as
práticas trabalhadas nas salas de recursos multifuncionais. Como referencial teórico
optou-se por vários autores, destaca-se entre eles, Carvalho (2010), Nunes (2008) e
Veiga (2007) que fazem uma análise sobre o tema pesquisado.
A escolha das escolas de ensino fundamental da sede do município de
Irauçuba foi feita a partir da identificação da possibilidade de melhorar o atendimento
e/ou inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular. Realizou-se
uma pesquisa de campo descrita, segundo Ludk e André (1986), como estudo de caso.
Em se tratando de um trabalho que utiliza a metodologia de estudo de caso, o plano de
ação é flexível, tendo por base alguns pressupostos e um quadro teórico que com suas
categorias, ajudará no sentido de propiciar uma melhor compreensão do objeto de
pesquisa em suas múltiplas facetas. A análise qualitativa permite a abordagem de
novos aspectos que surjam ao longo do estudo, além de utilizar de diversas fontes de
informação, no caso do Conselho da Escola, de documentos referentes à sua
implantação, assim, como entrevista com membros de alguns segmentos que
compõem o Conselho.
Através das análises dessas falas será possível apresentar diferentes
pontos de vistas e as múltiplas e por vezes conflitantes representações envolvidas
nessa situação. A análise em que se insere a escola e mais particularmente as Sales de
Recursos Multifuncionais, além das entrevistas com os envolvidos no processo, vão
permitir a apresentação do fenômeno da forma mais completa possível. As respostas
foram coletadas e descritas, uma vez que foram aplicados questionários com os
segmentos pesquisados, e os resultados foram obtidos a partir de informações
verídicas.
O exame aprofundado e a descrição da atuação dos professores
envolvidos na Inclusão Escolar propiciam a generalização naturalística, característica
do estudo de caso. O conhecimento experiencial do leitor é que vai determinar o que
poderá ser aplicado ou não à situação específica. O pressuposto que fundamenta essa
afirmação é de que “a realidade pode ser vista sob diferentes perspectivas, não
havendo uma única que seja a mais verdadeira”. (ANDRÉ, 1986, p. 20).
O estudo de caso se desenvolve a partir dos questionários aplicados nas
escolas municipais, da caracterização do contexto mais amplo no qual está inserida a
escola, evoluindo para uma análise pormenoriza da atuação dos conselhos e
finalizando com a investigação das representações dos membros sobre participação e o
papel que o Conselho deve ter. a linguagem é clara, acessível para retratar a realidade
de forma mais dinâmica.
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RESULTADOS
A colaboração entre o professor de classe comum e o da Sala de
Recursos aparece depois do momento que os dois percebem que é por meio da relação
de cumplicidade e ajuda mútua que o trabalho de inclusão verdadeiramente
acontecerá. No entanto é interessante destacar que, essa colaboração deverá acontecer
sempre, pois ela é preconizada nas políticas públicas e essencial ao desenvolvimento
do trabalho com o aluno com necessidades educacionais especiais.

A professora da sala de recursos está sempre disposta a ajudar,
sempre procurando, respondendo as minhas dúvidas e as minhas
questões, dividindo as dificuldades, contando e exemplificando
outros casos para eu perceber que é possível fazer da forma que ela
está propondo. Quando surgem dúvidas eu mando recado, ou ligo
para ela. Ela também faz dessa forma. Juntas nós fazemos o
planejamento para ele. Não o planejamento do dia-a-dia, mas como
as atividades serão feitas de forma geral, como devem ser as
adaptações, como devo explicar as atividades para ele, aplicar as
avaliações. Nós sempre discutimos as melhores formas de trabalhar
com ele. Essa forma de trabalhar é bem acolhedora, sempre me senti
muito pautada, muito ajudada com relação a isso, sem problemas.
(Prof. 1).

No que foi exposto acima, observa-se que as profissionais procuram
soluções para as dificuldades do aluno por meio de uma relação de cumplicidade.
Portanto, partindo das dificuldades encontradas ou das vivências percebidas, há troca
de informações para que o planejamento elaborado objetive suprir às necessidades
educacionais especiais do aluno. Gately e Gately (2001, p. 41) reforçam essa posição
quando escrevem que:

Os profissionais envolvidos devem estabelecer os objetivos
esperados para o aluno, aceitação mútua de responsabilidade e o
julgamento comum das decisões principais, ou seja, o professor de
educação especial e o professor da classe comum se
responsabilizam pelo planejamento e avaliação do ensino para um
grupo misto de estudantes com alunos com necessidades especiais
incluídos.

Dessa maneira, é esperado que os profissionais envolvidos trabalhem
juntos e dividam o planejamento, a avaliação e as adaptações e dessa forma auxiliem
no processo de ensino-aprendizagem do aluno com necessidade educacional especial.
Dentre os benefícios do ensino colaborativo, percebeu-seque o apoio entre os
professores proporcionou a possibilidade para acrescentar conhecimentos
especializados e gerais entre ambos os profissionais envolvidos, fato esse que pode ser
observado nos relatos a seguir.
A gente sempre troca as informações para fazer o melhor por ele.
Outro dia ela trouxe um texto sobre deficiência mental (intelectual)
para mim. Tinha várias dicas de como facilitar a aprendizagem. Às
vezes ela traz proposta de atividade, que termina servindo para
vários alunos que tem dificuldade. Eu acho que isso é importante,
porque é isso que faz ser um trabalho em conjunto. (Prof. 2).
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Outro dia, eu fui à sala dela e ela estava ensinando contas de
multiplicação usando material concreto. A atividade era muito
bacana e servia para alguns alunos aqui da Sala de Recursos. Eu
aproveitei e fiz a atividade com meus alunos depois. A gente que
trabalha com ensino especial durante muito tempo, às vezes se
esquece de coisas do ensino regular que dão certo. Eu gosto de
visitar as turmas por causa disso. A gente acaba aprendendo
também. (Prof. 3).

Observa-se, dessa forma, que o processo de colaboração se diferencia
de supervisões, orientações e de aconselhamentos de profissionais,
na medida em que o intercâmbio deve ser colaborativo, com ênfase
no papel igualitário na contribuição para a resolução do problema, e
na vontade de ambas as partes de estabelecer a parceria, sem a
necessidade de imposições. O ensino colaborativo e a consultoria
colaborativa são realmente potentes tanto para a resolução de
problemas na escola, pedagógicos e/ou comportamentais, quanto
para promover o desenvolvimento profissional e pessoal de todas as
pessoas envolvidas (NUNES, 2008, p. 94).

No entanto, nos relatos coletados e nas observações realizadas revelou
que a constituição dessa parceira, acontecia depois que os professores já se
relacionavam há mais de um ano; isso é, foi fruto de uma construção ao longo do
período. As informações coletadas também mostraram que a relação constituída entre
esses profissionais, afeta diretamente o desempenho dos alunos, pois nas turmas onde
o ensino colaborativo efetivamente acontecia.
Um fator que torna difícil a criação de uma rede de cooperação é a
excessiva quantidade de alunos que as professoras de Sala de Recursos trabalham, o
que não deixa que as visitas à escola de turma regular do aluno sejam constantes e se
constituam vínculos de confiança e cumplicidade. A verdade e que as professoras
precisam de um tempo maior para a criação desses laços, o que não acontece somente
dentro de um semestre letivo, como confirma a professora E. I. L.
Quando o aluno já é nosso a mais de um ano o trabalho fica mais
fácil. Quando ele permanece com o mesmo professor então é uma
maravilha. Porque aquele professor já sabe como é o trabalho, já
confia em você. Já troca informações com facilidade. Você não
precisa mais estar na escola toda hora. Agora quando troca de
professor é um problema. Porque as visitas demoram a acontecer.
Geralmente ocorrem de dois em dois meses, quando não demoram
mais tempo para acontecer. E até o professor pegar confiança em
você, acreditar no trabalho é um processo. Você precisa construir
tudo de novo e isso leva tempo. (Prof. 3).

Observa-se, dessa maneira, que a grande quantidade de alunos e o
pouco tempo que o professor de Educação Especial tem para visitar as escolas são
considerados, como já mencionado, os maiores empecilhos na realização desse
trabalho. É urgente a necessidade de ampliação do número de profissionais que
trabalhem nas Salas de Recursos e de abertura de novos espaços, para que desta forma
o quantitativo de alunos atendidos por um único docente seja reduzido e dessa forma o
trabalho seja realizado de fato e de maneira mais eficiente.
•

Olhar dos discentes e docentes sobre a inclusão no Ensino Fundamental em
Irauçuba-CE.
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A inclusão tem sido um grande desafio nas escolas comuns, e tem
provocado a melhoria na qualidade da Educação Básica e Superior, pois para que os
alunos com e sem necessidade especial realmente possam usufruir o direito a
educação plenamente. Para que isso aconteça, é indispensável que as escolas
aprimorem suas práticas, a fim de atender às diferenças. Tais aprimoramentos são
necessários sob a pena de os alunos percorrerem a trajetória da educação sem tirar dela
o proveito realmente desejável.
Para entendermos como ocorre a inclusão escolar em Irauçuba-Ce,
verificou-se uma série de aspectos que devem ser levados em consideração para
podermos entender em que nível está o processo de inclusão nas escolas de Ensino
Fundamental.
No decorrer da pesquisa, apesar de apresentarmos alguns dados
estatísticos, buscamos enfatizar mais as falas dos professores envolvidos no
processo da inclusão, evidenciando seus conflitos, apreensões e perspectivas na
busca de uma inclusão de fato.
As escolas de Ensino Fundamental situadas na sede em Irauçuba,
todas são equipadas com Sala de Recursos Multifuncionais que são gerenciadas por
profissionais qualificados: professores com cursos de Libras, Braille e Atendimento
Educacional Especializado.
Ao serem indagados sobre a demanda atendida na sala de recursos
multifuncionais, os professores nos esclareceram que nesse espaço são atendidos
alunos surdos, com baixa visão, com doenças múltiplas, com doenças motoras, com
dificuldade de aprendizagem entre outras. Percebemos, através do gráfico abaixo,
que a necessidade especial mais comum que se percebe na escola é a visual, seguida
pela motora, auditiva, mental e física.
É importante refletirmos sobre essas idéias e os critérios que nos
levam a arrumar uma sala de aula de determinada maneira, com a intenção de
podermos entender quais os impactos que essa organização exerce sobre as ações
tanto da criança quanto do professor.
Considerando que a cada dia aumenta o número de crianças com
necessidades especiais nas escolas e que é indispensável que as instituições de ensino
eliminem suas barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, buscando
adotar métodos e práticas de ensino escolar adequadas às diferenças dos alunos em
geral.
Quando fala-se em barreiras arquitetônicas, compreende-se a
preocupação em adaptar determinados espaços (internos e externos) da escola, além de
estender também essa preocupação aos transportes que conduzem alguns alunos com
deficiência física até a escola.
As escolas de ensino fundamental em Irauçuba-CE já desenvolvem
projetos dentro da escola, cujas atividades contemplam a diversidade de alunos. A
Escola de Ensino Fundamental Miguel Fernandes, por exemplo, desenvolve um
projeto utilizando a arte como estratégia para inclusão, “Inclusão Escolar Através da
Diversidade Com Arte”, cujos objetivos são:
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•

Desenvolver as habilidades cognitivas e artísticas dos alunos com necessidades
especiais através de atividades das artes plásticas, visuais e cênicas.

•

Estimular a criatividade dos alunos, independente da idade ou de ser ou não
deficiente;

•

Ampliar o universo cultural das crianças a partir de repertório identificado em
diagnóstico inicial, no início das ações.

Segundo a professora 6 através desse projeto a classe toda se envolve
em atividades com dança, teatro, música e pintura, onde cada criança é direcionada
para a atividade com a qual ela mais se identifica.
Durante a pesquisa de campo, questionou-se sobre qual o caminho para
que a escola possa alcançar de fato o sucesso na inclusão escolar. Em diálogos
informais, os professores atribuíram as famílias um importante papel no sentido de,
também, se integrarem junto a escola, nessa luta pela inclusão.
A cobrança das famílias no sentido de poderem usufruir de um
espaço pedagógico para seus filhos com deficiência tem sido um
fator muito importante. (Prof. 1).
Hoje a maior parte das famílias opta por um modelo de escola
inclusiva, especialmente quando as experiências anteriores tenham
sido bem sucedidas. Convém reforçar a importância de uma família
bem estruturada e seu nível de participação nos processos
educacionais. (Prof. 2)
O papel das famílias evoluiu de uma simples cooperação no
processo de diagnóstico e educação, para um papel participativo no
processo de ensino e tomada de decisão sobre o modelo de
escolarização. (Prof. 3).

CONCLUSÕES

Percebeu-se, a partir das leituras dos teóricos e do estudo de caso
realizado nas escolas de Ensino Fundamental em Irauçuba-CE., que a inclusão de
alunos com necessidades especiais já é uma realidade. Porém, há grandes dificuldades,
principalmente a falta de qualificação dos professores que atendem aos alunos na sala
de ensino regular.
Sabemos que não se deve retirar conclusões generalizadas em um
estudo de caso. Porém, mediante o que foi observado e as leituras sobre o processo
ensino de inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular das
escolas de ensino fundamental, foi possível entender de que forma a escola está se
equipando e se democratizando nessa área.
Assim, atualmente os alunos com necessidades especiais já
encontram espaços mais apropriados e alguns professores qualificados que fazem
das escolas de Ensino Fundamental instituições mais abertas para receber a
diversidade e para os desafios da inclusão.
Nesse sentido, cabe a nós, enquanto educadores, entender que apesar
de todos os aspectos que possam interferir na qualidade da educação, o êxito de
97

nossa atividade docente depende principalmente de nosso comprometimento
profissional, não como mero reprodutor de conceitos, mas sim como profissionais
capazes de atuar criticamente e ter a disponibilidade de entender as limitações e
criar mecanismos para a inclusão.
Essa pesquisa foi de suma importância para minha experiência como
professor, pois com os resultados das observações e leituras, é possível uma noção
básica do ambiente escolar, com todas as regras, contradições, avanços e limitações.
O que vai refletir em um olhar crítico, desalienado sob a realidade, principalmente
no ambiente escolar.
É importante que todos os licenciandos das mais diversas áreas, e
que aspiram no futuro exercer a docência, possam conhecer todas as tramas que se
desenvolvem no ambiente escolar, para não se tornarem profissionais frustrados,
meros reprodutores de conhecimento, aniquiladores de todo o potencial que trazem
consigo e que pode ser direcionado a educação.
Entende-se que o processo de inclusão não é algo simples. É um
projeto desafiador que depende, também, de iniciativas do governo, de uma boa
gestão escolar e da participação da família nos eventos e atividades escolares.
Sabemos, também, que incluir aluno com necessidade especial não é
apenas matriculá-lo na escola sem critério, sem oferecer espaço apropriado e
profissionais com a competência de trabalhar com as limitações e individualidades,
pois cada aluno é um mundo, uma cabeça, uma história.
Apesar de localizarem-se em um município do interior cearense, as
escolas de ensino fundamental em Irauçuba são referências quando se fala em
educação inclusiva. As salas de recursos multifuncionais, além de serem espaços
atrativos e bem decorados, há diferentes materiais para facilitar a aprendizagem dos
alunos, tais como: jogos educativos, tabuada, alfabeto silábico, braile, quebracabeças, dominó, memória tátil, programas de computador específicos para as mais
variadas especialidades. Além dessas ferramentas, a escola oferece atendimento
educacional com professores especializados, contando, quando necessário, com
atendimento multiprofissional, visando atender as necessidades do professor
da equipe pedagógica, do aluno com necessidade especial e de sua família.
Mediante as leituras sobre o processo de inclusão nas escolas e o
contato com crianças e professores que vivem essa realidade no dia-a-dia, concluise que incluir crianças com necessidades especiais é um grande desafio,
principalmente pela carência de espaço e materiais apropriados para essa situação.
Outro aspecto relevante que observou-se durante a pesquisa é que
apesar dos professores terem disponibilidade e vontade de ajudar, nem todos são
qualificados para a função de incluir alunos com algum tipo de necessidade especial
na sala regular. Apesar das escolas terem elaborado projetos para amenizar as
dificuldades na inclusão, percebe-se que ainda falta um longo caminho a ser
percorrido.
Os governos Federal, Estadual e Municipal ainda não priorizaram as
escolas localizadas em zonas rurais no sentido de aplicar mais recursos para ampliar
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espaços que possam funcionar como salas de recursos multifuncionais e de
atendimento educacional especializado.
Outra constatação dessa pesquisa é que as famílias ainda não têm
consciência da importância da participação dos pais na escola. Crianças cujos pais
acompanham os eventos e atividades escolares apresentam um melhor desempenho
e aprendizagem.
Outro aspecto positivo com relação à inclusão nas escolas é o fato
das salas de recursos funcionarem nas mesmas escolas em que o aluno está
matriculado, ou próximo a ela. Dessa forma os professores de Educação Especial
têm melhores condições de perceber e suprir às necessidades educacionais especiais
apresentadas pelo aluno na classe comum, e atuar de maneira bem mais eficiente.
Esta configuração possibilita uma permuta mais frequente com o professor regente,
que juntos procuram adequações curriculares que proporcionem a aprendizagem e a
inserção do aluno no meio educacional. Acredita-se que esse deve ser um alvo a ser
atingido com urgência, para a efetiva determinação de um ensino cooperativo.
Outro elemento comprovado foi que a prática pedagógica é um dos
mais importantes instrumentos de inclusão ou exclusão do aluno na escola. As
práticas que beneficiavam as adaptações e adequações das atividades e dos métodos
às necessidades educacionais dos alunos demonstram ser necessárias à
aprendizagem. No entanto, a maior parte das práticas observadas em Sala de
Recursos Multifuncionais, ainda são embasadas no planejamento e nos exercícios
que os alunos realizam em classe comum, que muitas vezes realçam as limitações
orgânicas apresentadas pelos alunos.
Conclui-se, após essas análises, que a escola pode, a partir dos
recursos que tem, trabalhar com criatividade e demonstrar afetividade nas
atividades realizadas na sala de aula onde se inclui alunos com dificuldade de
aprendizagem, lembrando que: mais importante do que ensinar e aprender, é
necessário socializar as crianças, elevando sua auto-estima e respeitar o
conhecimento que o aluno já traz do seu meio social.
Percebemos que está havendo uma grande evolução no processo de
inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas comuns, porém
existem, ainda, diversas melhorias físicas e humanas que poderiam ser realizadas
para que se pratiquem todos os princípios que são assegurados pelo ordenamento
jurídico para uma efetiva inclusão social nas escolas públicas.
Além dessas considerações, concluímos também esclarecendo que
quando falamos em inclusão de pessoas com necessidades especiais em qualquer
âmbito da sociedade, também estamos falando de acessibilidade. Seja para poder
freqüentar locais públicos sem maiores dificuldades ou a acessibilidade às mesmas
oportunidades de aprendizagem que todos os alunos têm em uma escola.
Sabemos das limitações desse estudo. Assim, é fundamental
enriquecê-lo através de outras pesquisas, pois a sociedade, as ciências e a escola são
dinâmicas e estão sempre em processo de transformação, lembrando que a inclusão
não deve ocorrer apenas na escola, mas em todos os espaços.
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O ENSINO-APRENDIZAGEM MEDIADO PELO USO DAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA27
NETO, João Antonio Araújo Albuquerque – UNISAL28
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo identificar a veracidade dos pressupostos do
ensino mediado com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação –
TIC’s e a sua influência na aprendizagem dos alunos. Desta forma, buscou-se
evidenciar, sobre as tecnologias como recurso didático para uma nova prática
pedagógica dos professores na escola, como ferramenta de trabalho em sala de aula,
tendo o professor consciência de que as tecnologias educacionais exigem novas
formas de aplicabilidade de sua metodologia para que os(as) alunos(as) possam
apresentar resultados diferenciados do que venha apresentando. Além disso, a
pesquisa mista favoreceu a percepção de que o conhecimento é construído
processando ou atribuindo significado à informação que cada educando recebe de
acordo com sua experiência cotidiana, tornando compreensiva e necessária a inclusão
das tecnologias educacionais para a criação de ambientes colaborativos de
aprendizagem e para o desenvolvimento de habilidades e competências nas
instituições escolares. Diante dessa realidade, consideramos pertinente a importância
da incorporação das TIC’s pelos professores na elaboração e avaliação dos métodos
didáticos - pedagógicos referentes ao processo ensino-aprendizagem em sala de aula
na escola.
Palavras chave: Aprendizagem, Ensino, Escola, Professor, Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, entende-se
que a sociedade contemporânea passa por uma mudança significativa. A tecnologia é
um recurso a mais para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, e
consequentemente, pensa-se que atualmente os avanços tecnológicos não passam
despercebidos nas escolas, uma vez que os adolescentes estão totalmente abertos às
novidades.
O tema proposto justifica-se por compreender-se que, enquanto a imprensa
tornou possível novas formas de leitura, as culturas da aprendizagem através das
tecnologias da informação criaram novas formas de alfabetização e letramento. Assim,
a partir da evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s)
percebe-se a possibilidade de haver mudanças significativas na área educacional.
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Esse novo cenário tem importância fundamental para a educação e para a
formação dos novos profissionais, muito embora as escolas não estejam
suficientemente equipadas. Assim, a escola do século XXI não deveria apenas
transmitir conhecimentos de forma tradicional, mas sim levar em conta a rápida
evolução do mundo moderno, fazendo com que seja urgente e indispensável à
informatização deste espaço. Deste modo, na era da informação o ato de construção de
uma aprendizagem efetiva torna-se fundamental para o bom desempenho da vida
escolar dos alunos. Considerando-se a inserção das tecnologias em sala de aula como
um recurso para a prática pedagógica do professor, cabe ao profissional da educação,
sobretudo, ter em mente que a incorporação de novas tecnologias não pretende
substituir as velhas ou convencionais, que ainda são e continuarão sendo utilizadas.
Com vistas a ampliar as possibilidades de inclusão digital pela população
escolar, não somente equipando salas com computadores, mas, através de uma política
educacional, que valorize o professor, capacitando-o na implementação de
metodologias e didáticas específicas para o uso destas tecnologias para a construção
de uma prática pedagógica dentro desse mundo virtual na escola.
A ideia é trazer à luz discussões sobre os desafios e possibilidade para o
desenvolvimento da tecnologia em sala de aula, através de uma rede de planejamento
entre escola e professores, que se apropriando das TIC’s evidenciam que podem ser
adaptadas, modificadas e com isso geram novas formas de aprendizagem, abrindo
espaço para outras tendências.
Do ponto de vista teórico-conceptual tomamos como referência os estudos
de Brasil (2008), Castells (2003), Freire (1996), Moran (2000), Tedesco (2004),
Libâneo (2006), Perrenoud (2003), Pretto (1999) entre outros, que deram suporte a
este estudo, os quais reforçam a importância das inovações tecnológicas integradas ao
cotidiano docente/discente, como ferramentas para uma melhor qualificação do ensino
e da aprendizagem dos educandos.
O objetivo do estudo foi identificar a veracidade dos pressupostos do
ensino mediado com o uso das novas tecnologias de informação e comunicação –
TIC’s e a sua influência na aprendizagem dos alunos.
Nessa perspectiva investigativa, propõe-se um estudo sobre o uso das
tecnologias de informações e comunicações (TIC’s) na escola, no qual evidencia-se
desafios relacionados aos espaços e aos tempos que o uso dessas tecnologias provoca
nas práticas que ocorrem no cotidiano da escola durante o processo de ensinoaprendizagem.
.
METODOLOGIA
A presente pesquisa descreve sobre a importância da utilização das TIC´s
em salas de aulas, identificando o processo construtivo que as tecnologias da
informação e da comunicação (TIC´s) oferecem oportunidades e quebram os
paradigmas tradicionais de ensino e criam um novo contexto educativo que pode ser
proveitoso e incorporado nos diferentes meios sociais. Demo (2008) aborda que “toda
proposta que investe na introdução das TIC’s na escola só pode dar certo passando
pelas mãos dos professores”.
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A pesquisa de cunho mista (qualitativa/quantitativa) foi no intuito de
descrever sobre o uso das tecnologias na instituição escolar tendo como técnica o
estudo de campo: que é a observação do contexto natural em busca de um resultado,
através de dados estatísticos como investigação quantitativa. No entanto, realizou-se
uma pesquisa de campo, segundo Ludk e André (1986), estudo de caso. Em se
tratando de um trabalho que utiliza metodologia de estudo de caso, o plano de ação é
flexível, tendo por base alguns pressupostos e o quadro teórico que com suas
categorias ajudará no sentido de propiciar uma melhor compreensão do objeto de
pesquisa em múltiplas facetas.
O pressuposto que fundamenta essa situação é de que “a realidade pode ser
vista por diferentes perspectivas, não havendo uma única que pode ser a mais
verdadeira” (André, 1986, p.20). Deste modo, a análise qualitativa/quantitativa
permite também a abordagem de novos aspectos que surjam ao longo do estudo, além
de utilizar de diversas fontes de informação, teóricas e práticas no caso da escola
pública estadual no ensino médio, assim, como entrevistas com membros de
seguimentos que compõe a escola.
Á entrevista, foi realizada através de perguntas fechadas e abertas,
caracterizando como pesquisa quantitativa estruturada, levando em consideração o que
dizem os teóricos e a realidade da escola em questão por toda a comunidade escolar
sobre as tecnologias no ensino-aprendizagem.

2. A INFORMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS
EDUCANDOS
Para dissertar e compreender sobre as tecnologias, o computador leva uma
grande vantagem em relação à informação transmitida pela televisão. Esta não é
interativa, até tenta ser, colocando opções de interatividade com o telespectador, como
escolher seu final preferido. Deste modo, o professor não é mais a única fonte do
saber, pois, compartilha estas capacidades com os hipertextos, que inclusive podem
ser consultado a distância. Portanto, os professores devem se sensibilizar a respeito
das mudanças de papéis vinculados à presença das tecnologias de informação e
comunicação no marco docente.
Conforme nos diz Tedesco em sua obra Educação e Novas Tecnologias:
Quando falamos de tecnologia da informação e da comunicação
não nos referimos apenas a internet, mas ao conjunto de tecnologia
microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações que permitem
a aquisição, produção, armazenamentos, processamento e
transmissão de dados em forma de imagem, vídeo, texto ou áudio.
É necessário ter em mente que a incorporação de novas tecnologias
não pretende substituir as velhas ou convencionais que continuam
sendo utilizadas (2004, p. 96).

Na escola o computador não deve ser usado para substituir o professor, mas
como um recurso auxiliar de que ele dispõe para facilitar o desenvolvimento do
trabalho pedagógico interdisciplinar. O docente precisa se convencer de que realmente
a tecnologia pode ajudá-lo, reconhecendo o fato de que os alunos terão mais facilidade
no trato com as novas ferramentas, e a melhor maneira de aceitar isso, é perceber que
os educandos são de uma geração habituada a lidar com o computador.
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Tedesco em sua obra Educação e Novas Tecnologias, diz que:

As escolas nem sempre contam com espaços propícios para a
instalação de laboratórios de computação ou sala de multimídia, por
isso algumas vezes é necessário investir na habilitação de espaços
já existentes ou na construção de novos (2004, p. 97).

Neste sentido, o computador é mais uma ferramenta à disposição para
enriquecer e facilitar a explicação do seu conteúdo e dar continuidade e possibilidade
do aluno estudar em casa e fazer exercícios para fixar melhor o conteúdo. Deste modo,
a informática na educação “permite criar ambientes de aprendizagem que fazem
sugerir novas formas de pensar e aprender” (BRASIL-MEC/SEF, 1998). Ou seja, o
computador é um instrumento para dar excelência à prática do professor, pois de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s a importância dos recursos
tecnológicos para a educação é a melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem.
De acordo com a concepção de educação adotada, o computador assumirá
um determinado papel na relação entre aluno, o conhecimento e o professor. Nas
palavras do professor Moran (2000), em seu livro Novos Desafios na Educação: a
Internet na educação presencial e virtual, afirma que as tecnologias de comunicação
não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. “A tarefa de
passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos e programas
em CD”.
Nesse sentido, para Moran (2000),
O computador não deve ser encarado também como uma panaceia,
isto é, como um remédio para todos os problemas da educação
escolar. É apenas mais uma alternativa que se apresenta e cuja
contribuição para o processo pedagógico exige, da parte do
educador, uma análise crítica, em função das concepções e dos
objetivos da educação (MORAN 2000, p. 101).

Sabe-se que, as tecnologias estão, a cada dia, mais presentes em todos os
ambientes, e a escola em seu cotidiano produz como resultado vivências interpessoais
com conhecimentos significativos e cidadãos conscientes. Para tanto, a escola é o
local onde tudo acontece, e cabe somente a ela liderar essas mudanças.

3. CONCEPÇÕES RELACIONADAS ÀS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA
ESCOLA
No ensino, o processo de aprendizagem não deve ser organizado apenas em
torno das aulas tradicionais, cabe aos professores à responsabilidade de tornar suas
aulas mais dinâmicas com o uso das novas tecnologias. Atualmente, existem no
mercado inúmeros softwares educativos que simulam situações reais e que facilita a
aprendizagem pelo aluno. Sendo que, a rede mundial de computadores é hoje uma
realidade nos meios educacionais, ou seja, surgiu para modificar paradigmas e
opiniões contrárias de certos educadores receosos com mais essa grande concorrente.
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De acordo com Mercado no livro Formação continuada de professores e
novas tecnologias, aborda que:
É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem
no local de trabalho, no entanto, as novas tecnologias e seu impacto
na sociedade são aspectos pouco trabalhados nos cursos de
formação de professores, e as oportunidades de se utilizarem nem
sempre são as mais adequadas à sua realidade e às suas
necessidades (1999, p.90).

É expressivo o número de professores que ainda não utilizam o
computador, a internet e outras ferramentas tecnológicas em suas aulas, pois atuam
ainda de forma arcaica, tradicional, utilizando somente quadro e livro. É necessária
uma apropriação dessas novas possibilidades de ensino, pois metodologicamente as
TIC’s são eficazes colaboradoras para no processo de ensino-aprendizagem. Essa nova
era nos convida a investir em tempo e reaprendizado e isso exige energia e coragem,
pois ter medo de aprender o uso das tecnologias significa ter medo de viver.
Para Libâneo, quando ele afirma em seu livro, Diretrizes curriculares da
pedagogia: imprecisões teóricas e concepção estreita da formação profissional de
educadores, a:
Docência é a base da formação a ser desenvolvida no curso, assim
como nas demais licenciaturas, não se admite mais reduzi-la a um
conjunto de métodos e técnicas de ensino tomado de forma
histórica, neutra, descontextualizada. A docência é considerada
enquanto trabalho e processo pedagógico que se realiza na práxis
social, ainda que se contemple e considere os procedimentos
didático-pedagógicos constitutivos dos processos de ensino (2006,
p. 20).

Nessa abordagem, o professor é um planejador do ensino e da
aprendizagem que trabalha no sentido de dar maior produtividade, eficiência e eficácia
ao processo, maximizando o desempenho do aluno. Neste caso, o professor atua como
facilitador da aprendizagem, aberto às novas experiências, procurando compreender, a
relação empática, entre sentimentos e os problemas de seus alunos procurando leválos à autorrealização, cognitivista embasado na abordagem piagetiana, de maneira que
o professor possa atuar investigando, pesquisando, orientando e criando ambientes que
favoreçam a troca e cooperação.
Cada vez mais os educadores necessitam atualizar seus conhecimentos a
fim de estarem preparados para facilitar o aprendizado de seus alunos. Assim, a
instituição de ensino deve contar com um profissional que detenha conhecimento
pedagógico e tecnológico para orientar e estimular o professor. Nesse sentido, o
professor será capaz de transformar suas aulas tradicionais em aulas diferenciadas,
com o uso das tecnologias.

4. AS DIRETRIZES CURRICULARES NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES E A
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DIANTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS
As relações da educação com a tecnologia e as diretrizes curriculares
constantes da Lei de Diretrizes e Bases – LDB/1996 e das normas que a regulamentam
dão maior ênfase, as competências de que a disciplina, com amplas possibilidades de
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organização interdisciplinar e de definição de conteúdos transversais correspondam às
disciplinas tradicionais, de realização de projetos de ensino. Assim, é necessária à
integração entre o domínio e a informação. De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais-PCN (1998, 147) a importância dos recursos tecnológicos para a educação,
visa à melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. Para isso é preciso que a escola
abra mão de um conteúdo ou uma matéria rigidamente predeterminada, e seja capaz de
administrar a flexibilidade exigida daqueles que querem adotar uma postura de
construção de conhecimentos.
Nesse entendimento a base da formação seria a docência e seu lócus as
Universidades e Faculdades de Educação tendo como três grandes eixos: a docência, a
gestão e a produção de conhecimento cujo campo de atuação seria a docência nos
diversos níveis e modalidades de ensino em espaço escolar ou fora dele, bem como a
gestão educacional e a produção e difusão do conhecimento educacional. Além disso,
o professor cria situações para usar o microcomputador como instrumento de cultura,
para propiciar o pensar-se e o pensar sobre o pensar, identificando o nível de
desenvolvimento do aluno e seu estilo de pensar.
Nas escolas, a tecnologia para ser bem explorada, necessita da criação de
novas estratégias pedagógicas, para que o processo ensino e aprendizagem não se
percam com tantas informações disponíveis. Portanto, a política educacional não tem
demonstrado preocupações concretas com essa situação. Para Perrenoud em seu livro
Novas competências para ensinar,
A formação inicial e principalmente a formação contínua e em
serviço necessita e trata como indispensável algumas competências
aos professores para saber ensinar bem. Na história das novas
tecnologias, o papel do professor é preparar as novas gerações e
esse paradigma novo vai começar a romper com o modelo
disciplinarista que repousa sobre a divisão das licenciaturas no
ensino superior (2002, p. 79).

Portanto, este novo paradigma e a localização institucional das
licenciaturas na estrutura do ensino superior e particularmente das universidades, cria
um divórcio entre a aquisição de conhecimentos nas áreas de conteúdos substantivos e
a constituição de competências para ensinar esses conteúdos às crianças, adolescentes
ou adultos com atraso escolar.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, “a
importância dos recursos tecnológicos para a educação, visa à melhoria da qualidade
do ensino-aprendizagem” (1998, p. 147). A capacitação de professores para o uso da
informática na educação, especificamente o computador como ferramenta pedagógica,
é muito importante, visto que durante sua formação acadêmica os docentes não
tiveram, em sua graduação, disciplinas que o fizessem refletirem sobre o uso dos
recursos informáticos na sala de aula.
O incentivo à formação continuada docente deveria estar entranhado no
sistema educacional sensibilizando o docente de sua importância e oportunizando ao
mesmo, cursos nas diversas áreas do conhecimento e em especial as áreas
concernentes aos valores humanos universais, como: justiça, veracidade e unidade na
diversidade, dentre outros. Valores esses tão necessários na prática das relações
interpessoais e sociais para o século XXI.
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O professor é à base de todo trabalho pedagógico, ou seja, sem o seu
envolvimento, pouco se pode realizar. E segundo relata Castells em seu livro à
sociedade em rede e a era da informação: economia, sociedade e cultura, em seu
fragmento, afirma que: “é com a emergência das tecnologias da comunicação e
informação, que passamos a vivenciar uma revolução tecnológica, caracterizada
basicamente pela velocidade de propagação de novos elementos tecnológicos” (2003,
p. 40). Deste ponto de vista, o professor passa a usar a tecnologia para fazer de
maneira diferente o que já tem sido feito em sala de aula, investimento nas tecnologias
do ensino, criando novas possibilidades que os recursos tecnológicos oferecem.
Portanto, a elaboração de aulas mais significativas, dinâmicas,
contextualizadas e menos expositivas deveria ser a meta de todo professor.
Atualmente a preocupação dos educadores concentra-se agora na busca do melhor
aproveitamento do computador no processo de ensino-aprendizagem. Acredita-se que
com essa nova esfera na educação e essa nova realidade social que se configura,
sinalize para a redescoberta do valor do espaço escolar, bem como para a exigência de
se repensar as práticas docentes, que tradicionalmente privilegiam a transmissão oral
em detrimento da construção coletiva do conhecimento.

5. A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR NA
INCLUSÃO DIGITAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA ESCOLA
Na atualidade, há uma transformação da sociedade que nos proporciona
múltiplas alternativas de aprendizagem na comunicação, no lazer, no lar, entre outros.
Se um dos objetivos do utilização do computador no ensino for o de ser um agente
transformador, o professor deve ser capacitado para assumir o papel de facilitador da
construção do conhecimento pelo aluno e não um mero transmissor de informações.
Neste âmbito, ao admitir o conhecimento da maneira que um processo
interdisciplinar, para Almeida em sua obra Proinfo: Informática e formação de
professores (2000) a flexibilidade, plasticidade, interatividade, adaptação, cooperação,
parcerias e apoio mútuo coloca,
a utilização pedagógica do computador na confluência de diversas
teorias transitórias e coerentes com a visão epistemológica da rede.
Desta forma, abrem-se as possibilidades de profunda alteração na
pedagogia tradicional o que não significa sua negação, mas um
procedimento de questionar, de admitir a transição do
conhecimento, na abertura ao diálogo e na integração de novas
ideias (2000, p. 22).

Cada vez mais os educadores necessitam atualizar seus conhecimentos a
fim de estarem preparados para facilitar o aprendizado de seus alunos. Neste sentido, é
necessário o curso de Formação de Professores para que se amplie à visão do
educador. Para se alcançar este objetivo, a capacitação profissional é indiscutível e
relevante, atualizando-se acerca das vantagens do uso das tecnologias.
Almeida relata ainda que:
O professor tem maiores chances de compreender o processo
mental do aluno, de ajudá-lo a interpretar as respostas, de
questioná-lo, de colocá-lo desafios que possam ajudá-lo na
compreensão do problema e de conduzi-lo a um novo patamar de
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desenvolvimento. A atitude do professor não apenas promove a
interação do sujeito com a máquina, mas, sobretudo, possibilita a
aprendizagem ativa, ou seja, permite o sujeito criar modelos a partir
de experiências anteriores, associando o novo com o velho (2000,
p. 33).

Assim, para professores inquietos, atualizados e que desejam comunicar-se
mais, a internet é alvissareira, enquanto para professores acomodados e que se
acostumam a dar sempre a mesma aula, que falam o tempo todo na classe e impõe um
único tipo de avaliação, a internet é um tormento. Contudo, a rede mundial é hoje uma
realidade nos meios educacionais, surgindo para modificar paradigmas e opiniões
contrárias de certos educadores(as) receosos com mais essa grande concorrente.
Hoje, uma das funções da educação é assegurar a inserção de seus alunos
na era digital, mesclando o saber tradicional com o conhecimento de mundo
adiquirido durante todo o seu viver.
Não devemos e não podemos ficar estagnados no tempo, sem acompanhar
os avanços científicos em todas as áreas de conhecimento. Perder o receio de
manusear novos recursos é algo que todos os professores devem ousar.
Para o professor, o desafio é criar condições que proporcionem aos alunos
uma abertura para novas situações, a liberdade de escolha quanto às direções a seguir
e a descoberta do estilo individual de vencer obstáculos. No entendimento de
Perrenoud em sua obra Práticas pedagógicas, profissão docente e formação:
perspectivas sociológicas, afirma que:
A prática reflexiva é adquirida desde a formação inicial, torna-se
parte da identidade profissional do professor. Assim, o processo
reflexivo entendido como característica do fazer docente, logo se
aproxima mesmo da identidade profissional. O que demonstra seu
caráter dinâmico dentro de um tempo específico, mas não linear ou
unilateral. Sabe-se que, o ponto principal desse processo interativo
é a relação educando/educador (1993, p. 103).

E esta relação não é unilateral, pois não é só o discente que constrói seu
conhecimento, para isso, o professor deve conceber o aluno como um ser ativo, que
formula ideias, desenvolve conceitos e resolve problemas de vida e prática através de
suas atividades mentais, construindo, assim, seu próprio conhecimento, sua relação
pedagógica. Assim, para Freire “o profissional desta forma deve ampliar seus
conhecimentos em torno do homem, de sua forma de estar sendo no mundo,
substituindo a visão ingênua da realidade por uma visão crítica da realidade” (1979, p.
20). Neste caso, o professor precisa conhecer as potencialidades de seus alunos(as) e
suas experiências anteriores.
A partir de mudanças na forma de ensinar e com a inserção de tecnologias,
as escolas para ser bem exploradas necessitam da criação de novas estratégias
pedagógicas, para que o processo de ensino-aprendizagem não se perca com tantas
informações disponíveis. A utilização da tecnologia na escola é essencial no mundo
atual, pois quando inserido torna-se necessário para o conhecimento do professor e
dos alunos, não somente, com objetivo de fazer com que os alunos aprendam
informática, mas sim, que aprendam melhor a partir do uso do computador. Segundo
Freire em seu livro Educação como prática da liberdade: o compromisso do
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profissional com a sociedade, leva em consideração a análise de alguns pontos, dentre
eles:
O compromisso do profissional com a sociedade tem-se também
que reconhecer que ele, antes de ser profissional, é um homem, e
por assim ser deve ser comprometido por si mesmo. Como um
homem, não pode estar excluído de um processo histórico-social
em cujas inter-relações constroem seu eu (1979, p. 20).

Atualmente, é necessário ao professor saber lidar com uma diversidade
cultural que antes não existia no ensino superior, e a incorporação das novas
tecnologias de comunicação nas instituições de ensino consta na Lei n° 9394/96 das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tratam das questões explícitas e
implícitas sobre tecnologia, como do domínio dos princípios científicos e tecnológicos
que presidem a produção moderna em seu art.35.
Os professores devem sensibilizar-se a respeito de mudanças de papéis
vinculados à presença das tecnologias de informação, o professor não é mais a única
fonte de saber, pois compartilha estas capacidades com a internet, ou seja, as
chamadas novas tecnologias de informação e comunicação. Neste sentido, a
consolidação dos saberes emergentes da prática profissional proporciona um meio de
socialização dos saberes produzido entre os professores desenvolvendo assim uma
nova cultura entre o corpo docente, além de favorecer a construção de uma autonomia
consistente na referida classe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada teve como finalidade estudar o uso das tecnologias
educacionais mediado no ensino-aprendizagem, o que levou-nos a fazer um estudo
mais abrangente sobre o tema em questão. Deste modo, é importante que o
professor(a) tenha conhecimento sobre a tecnologia, compreendendo que todos os
profissionais da educação de uma forma abrangente, faz uso desses recursos na
educação não se limitando somente na formação dos professores para o uso da
ferramenta em si.
Fica evidente que, a atuação do docente/discente em um mundo conectado
em rede exige que eles tenham conhecimento em informática e das potencialidades
das mídias existentes. Sabemos que, o coletivo de professores é um bom mecanismo
para a adoção do ensino mediado pelas novas tecnologias, pois, nessa perspectiva, a
escola deixa de ser um lugar de comparecimento obrigatório, em que se realiza um
trabalho rotineiro, para transformar-se em ponto de encontro para troca de ideias e
realização de projetos em benefício da aprendizagem.
Neste novo contexto a instituição terá como tarefa preparar seus docentes
para a utilização correta destas novas ferramentas. Introduzindo-as como suporte para
as novas exigências que deverão visar menos a memorização e mais a capacidade de
analisar, resolver problemas, prever, inferir, continuar a aprender, adaptar-se as
mudanças, saber trabalhar em equipe.
Todavia, considera-se que educar é mediar à aprendizagem, de onde se
depreende que mesmo com a utilização de tecnologias de ponta, o papel do professor é
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imprescindível. Sendo assim, é de extrema importância a aplicação desses recursos na
sala de aula, pois eles irão contribuir para que os alunos se interessem pelos conteúdos
que todas as matérias oferecem, facilitando o entendimento sobre os assuntos
abordados.
De acordo com o objetivo proposto neste trabalho o ensino mediado pelas
novas tecnologias influi de forma positiva na aprendizagem dos alunos(as). Frente a
esse pressuposto, se faz necessário apresentar novas formas de organização e gestão
das aulas, adotando métodos alternativos, criativos, de modo que os objetivos
proposto sejam alcançados.
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AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO
MUNICIPIO DE COREAÚ, CEARÁ, BRASIL - 2016
Maria de Fátima Fontenele Albuquerque29
RESUMO
Este estudo teve como objetivo descrever a Avaliação do Aprendizado nas Escolas
públicas de Ensino Médio do município de Coreaú, Ceará, Brasil. A Temática de
maior enfoque foi a analise dos índices dos resultados educacionais, tendo como
objetivos específicos verificar os indicadores de aprendizagem e como a apropriação
destes gerou situações que favoreceu o sucesso da escola no desempenho dos alunos
com as avaliações internas e externas, dentre outros. Diante da fundamentação
desenvolvida pode-se constatar que a avaliação escolar contribui para que a
administração escolar se desenvolva no atendimento ao conjunto de características que
a escola apresenta. Hoje, no âmbito da escola, vê-se que, para um bom
desenvolvimento de uma instituição o gestor é um personagem de fundamental
importância, dando ênfase à função que desempenha no processo educativo, tanto no
campo administrativo como no pedagógico. No desenvolvimento da pesquisa mostrase alguns pontos relevantes a respeito da avaliação escolar nas instituições escolar.
Como metodologia, adota-se a pesquisa bibliográfica e de campo. Portanto, a
investigação foi desenvolvida em três escolas de Ensino Médio e a coleta de
informações foi obtida através da análise das entrevistas semiestruturadas
(questionários) e de observações do cotidiano das escolas. Deste modo, a pesquisa
buscou discutir como os resultados destas avaliações vêm sendo usados na gestão
educacional e como têm sido traduzidos no cotidiano escolar por meio das práticas dos
professores, alunos investigando se este favoreceu a aprendizagem dos discentes
através dos resultados dos indicadores educacionais na escola.
Palavras-chave: Aprendizagem, avaliação, escola.

1 INTRODUÇÃO
A busca por uma educação de qualidade está relacionada à prática da
gestão escolar democrática no processo de aprendizagem dos educandos,
consequentemente, na melhoria dos indicadores educacionais da escola, entendendo
que, uma gestão escolar democrática favorece um clima que influência na avaliação
escolar visando não apenas a melhoria do gerenciamento da escola, mas, a melhoria da
qualidade do ensino através das avaliações.
A avaliação escolar é fundamental na escola, sendo parte integrante do
processo de ensino e aprendizagem, não como uma etapa isolada, mas, com objetivos,
conteúdos e métodos que expresse no plano de ensino o desenvolvimento no decorrer
das aulas. Desse modo, o processo avaliativo será eficiente na obtenção de resultados
coerentes com a sua função educacional, que é de detectar dificuldades de aprendizado
com o objetivo de proporcionar instrumentos para que os educandos as superem.
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A prática de avaliação se fundamenta em concepções pedagógicas mais
tradicionais denota uma necessidade de atualização. Por esta razão, a avaliação da
aprendizagem escolar tem sido um tema de relevância nas discussões de âmbitos
educacional na última década.
O objetivo geral é descrever a avaliação do aprendizado nas escolas
públicas de Ensino Médio do município de Coreaú-Ceará. E como objetivos
específicos: analisar a avaliação do aprendizado nas Escolas de Ensino Médio da
Cidade do Coreaú-Ceará; Verificar os resultados da avaliação do aprendizado nas
escolas; Investigar a avaliação do aprendizado nas Escolas de Ensino Médio.
O processo de uma boa gestão escolar e a avaliação escolar deve contribuir
para a aprendizagem do(a) aluno(a) e o sucesso da escola. Neste caso, tem-se como
pergunta de investigação: O processo de Avaliação do Aprendizado nas Escolas de
Ensino Médio contribui para a aprendizagem do aluno?
Por esta razão, a avaliação da aprendizagem escolar tem sido um tema de
relevância nas discussões de âmbitos educacional na última década. O trabalho
permitiu considerar que a escola é um espaço por excelência da vivência de escolas
democráticas, onde se dissemina os questionamentos, críticas, reivindicações,
embates teóricos e conflitos diversos, que geram um novo pensar em fazer
educação, um novo gestar da participação democrática.
Todo processo de avaliação coletivo é trabalhoso, conflituoso e exige
tempo, disposição e muita reflexão. Porém, ao mesmo tempo, ele promete
resultados bastante significativos para toda a escola, alunos e a comunidade escolar.
No entanto, a avaliação dos alunos é ação educativa paradigmática de um dos
principais dilemas da educação.

2 A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA AVALIAÇÃO ESCOLAR

Em se tratando de educação e desenvolvimento dos principais atores que a
compõem, sabe-se que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos uma educação
de qualidade. Deste modo, este deseja que todos os alunos alcancem os objetivos
esperados pela sociedade. O educador é aquele que pode e deve fazer trocas sinceras e
verdadeiras com o educando, por meio do diálogo, sem invadir nem privar: cabe-lhe
nutrir o educando com seus conhecimentos e sua experiência pessoal, contudo sem
invadi-lo ou privá-lo. Nas palavras de Rogers (1985, p. 145),

Para envolver a pessoa como um todo na aprendizagem, devemos
usar também o lado direito do cérebro, que funciona de maneira
diferente, pois trabalha com o intuito, apreende a essência, é estético
e criativo, pois a aprendizagem significante combina o lógico e o
intuitivo, o intelecto e os sentimentos, o conceito e a experiência, as
ideias e o significado.
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Nesse contexto, a escola, a didática, o currículo escolar e, sobretudo a
avaliação, são reflexos dessa estrutura complexa de poder. A realidade então passa a
ser o exercício da coação, da escola como obrigação, do professor como autoridade
máxima e incontestável, onde estar na sala de aula é desprazer. Precisa-se, sobretudo,
rever os paradigmas da avaliação do desempenho escolar, bem como da educação
como um todo, para que a aprendizagem do aluno possa ir além da sala de aula.
A função social e pedagógica da escola assegure o desenvolvimento
das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu
empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos
processos de pensar, na formação da cidadania participativa e na
formação ética (LIBÂNEO 2004, p. 137).

Partindo do pressuposto de que a cidadania escolar está enraizada no
coletivo, que requer uma relação com o outro, que implica em partilha, em participar
das discussões e decisões sobre a ação que faz acontecer o ensino aprendizagem. E
segundo Luckesi (1996, p. 23), a prática da avaliação tal como ela ainda hoje se
manifesta nas escolas, através de provas e exames, tem sua origem na escola moderna
e sistematizou-se a partir do século XVI e XVII com a cristalização da burguesia,
como modelo de prática educativa da sociedade à qual serve.
Portanto,
As pedagogias jesuítas e comeniana são as sistematizadoras de uma
prática de avaliação que dá atenção especial ao ritual de provas e
exames. Herdamos dessa época esse modo de agir, que se
caracterizou pela exclusão e marginalização de grande parte dos
membros da sociedade. Para servir a cultura vigente, que pelo
contexto deveria ser uma prática autoritária, seletiva e rancorosa o
professor e o aluno se colocam em posição antagônica diante de
provas e exames como se fossem inimigos (LUCKESI, 1995, p. 22).

O processo de avaliação representa um importante ferramenta para a
otimização do trabalho pedagógico da escola, possibilitando dimensionar com maior
precisão os problemas de ensino aprendizagem existentes, indo mais além, bem como
identificar experiências escolares bem sucedidas, ampliando uma visão sobre a
importância de uma organização escolar com monitoramento permanente do trabalho
realizado cotidianamente em sala de aula, uma vez que estes avaliações nos
impulsionam a reinventar e qualificar o processo de continua melhoria no sistema
educacional.

2.1 O PROFESSOR E O ATO DE AVALIAR NA ESCOLA PÚBLICA

A avaliação escolar é posta nos resultados alcançados e na possibilidade de
sua quantificação, ou seja, é a que prevê uniformização dos sujeitos e organização
curricular que priorize um conhecimento objetivo e factual, mantendo e estimulando
as fronteiras disciplinares e com uma atuação fortemente disciplinadora. Essa
modalidade de avaliação está em perfeita sintonia com as proposições do paradigma
dominante. Para Vasconcelos (1997, p. 19),
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Avaliar é um ato extremamente complexo, cuja responsabilidade
não é competência única do professor, mas sim de todos os
elementos integrantes do processo educacional: alunos, pais,
gestores. A avaliação é o desafio da aprendizagem e do
desenvolvimento humano. A mudança da avaliação é fundamental
para que deixe de atrapalhar a prática pedagógica e ajude a
qualificá-la.

Tal situação exige que a avaliação seja uma interação permanente entre
educador e educando. Usualmente, não diagnosticamos, classificamos, fato este que
conduz essa prática a manifestar as suas características: classificatória, seletiva,
pontual e estática. Assim sendo, praticamos exames e denominamos
inadequadamente, essa prática de avaliação de aprendizagem escolar.
Ferreira (1992, p. 5) nos orienta que “o professor deve estar atento para não
empobrecer o seu processo avaliatório aplicando só um tipo de instrumento”. Assim, a
prática dos exames, por operar com os recursos de aprovação e reprodução,
obrigatoriamente, a induz a política da reprovação, que tem se manifestado com o
mais consistente álibi para o fracasso escolar.
Entretanto, quando a escola assume uma postura onde o aluno é visto como
um todo, como pessoa que age e interage e como afirma Hoffmann (1997, p. 21) “a
avaliação deixa de ser momento terminal do processo educativo para se transformar na
busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de
novas oportunidades de conhecimentos”.
Os professores preocupados em cumprir uma exigência burocrática, no
parecer de Hoffamann (1997) estabelecem uma rotina de tarefas e provas periódicas
desvinculados de sua razão de ser no processo de construção do conhecimento
deixando de ser esta a sua função precípua. A avaliação é o desafio da aprendizagem e
do desenvolvimento humano.
No entanto para o autor,
A prática avaliativa na escola está a serviço de todos, no sentido de
que deve oferecer subsídios para um trabalho pedagógico junto a
todos, os que têm mais e os que têm menos dificuldades; o que
importa é que todos aprendam e consequentemente, se
desenvolvam, e isso exige uma prática pedagógica dialógica entre
educadores e educandos, tendo em vista estabelecer uma aliança
negociada, um pacto de trabalho construtivo entre todos os sujeitos
da prática educativa (HOFFAMANN, 1997, p. 22).

A finalidade da avaliação é um aspecto crucial, já que determinam, em
grande parte, os tipos de informações consideradas pertinentes para analisar os
critérios tomados como pontos de referência, os instrumentos utilizados no cotidiano
da atividade avaliativa. Na realidade, é comum ouvir dos professores, os famosos
"chavões" sempre indicando o desempenho ruim de alguns alunos, esquecendo-se de
que esse desempenho pode estar ligado a outros fatores que não só o contexto escolar.
Luckesi (1996, p. 33), afirma que, “a avaliação no contexto educativo quer
se dirija ao sistema em seu conjunto, quer a qualquer de seus componentes,
corresponde a uma finalidade que, na maioria das vezes, implica tomar uma série de
decisões relativas ao objeto avaliado”. Assim, o professor se utiliza dessa poderosa
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arma (avaliação) como suposto elemento motivador para conseguir a ordem e um
clima favorável para a aprendizagem.
A partir das considerações teóricas, é possível perceber que o professor
exerce papel fundamental, e que o seu preparo é necessário para que seja eficiente na
ação pedagógica e, em particular, na sua proposta de avaliação.

3 METODOLOGIA

A pesquisa constitui-se um estudo de campo complementando um estudo
bibliográfico ou teórico que fundamenta a temática em estudo. Optou-se por essa
abordagem por nela concentrar-se várias informações oriundas de diferentes contextos
para melhor compreender o fenômeno da avaliação escolar.
A investigação foi qualitativo/quantitativo com um enfoque misto. Nas
palavras de Alvarenga (2012, p. 11), “o enfoque misto requer que o investigador tenha
conhecimento das técnicas de coleta de dados aplicados nos dois enfoques com
procedimentos, análise e interpretação de resultados de ambos paradigmas”.
A pesquisa foi efetivada nas escolas estaduais de ensino médio
descrevendo o tipo da investigação e metodologia utilizada. Para a coleta de dados foi
realizado um estudo através de uma entrevista em sala de aula com alunos e
professores das escolas, EEM Vilebaldo Aguiar, EEM Maria Meneses Cristino, EEM
Flora de Queiroz Teles.
Com os dados obtidos, foram analisados os resultados apresentados em
quadro para que se possa entender melhor o que acontece na sala de aula quando se
fala de avaliação escolar.

3.1 RESULTADO E DISCUSSÃO
De acordo com as respostas dos docentes e discentes através dos quadros
abaixo, apurando e sintetizando as informações colhidas através do instrumental, é
possível observar as respostas sobre a concepção de avaliação escolar.
QUADRO 1– Concepções dos professores sobre avaliação escolar
Questões

Respostas dos professores

1. Quantos instrumentos você utiliza
para avaliação do processo ensino
aprendizagem?

100% dos professores responderam que
vários instrumentos, pois, os alunos
precisam de vários mecanismos para atingir
a média nas avaliações.
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2. Quais os instrumentos que você
mais utiliza para a avaliação do
processo ensino aprendizagem?

Trabalhos e exercícios individuais e em
grupo realizados em aula, participação nas
aulas, prova, teste, pesquisa, interpretação,
produção de texto e disciplina.

3. Quais dos instrumentos utilizados
têm maior peso para sua avaliação?

Prova e participação nas aulas.

4. A prova deveria ser eliminada do
processo de avaliação?

SIM

NÃO

0%

100%

5. Você utiliza a prova
instrumento de aprendizagem?

SIM

NÃO

100%

0%

SIM

NÃO

100%

0%

como

6. A prova reflete o potencial do
aluno?

7. Para você, qual o principal objetivo
das avaliações.

Medir
o
desempenho dos
alunos

Verificar se
aprendizagem

houve

22,22%

77,78%

SIM

NÃO

100%

0%

9. Que conhecimentos você considera
que tem sobre avaliação?

MÉDIO

BAIXO

77,78%

22,22%

10. Com que frequências realizadas
suas avaliações?

No decorrer do
bimestre

No final do bimestre

77,78%

22,22%

8. Você como professor procura
sempre dar um retorno da avaliação
aos
alunos,
comentando
principalmente as questões que vários
erraram?

FONTE: pesquisa direta

117

Diante das respostas dos professores pode-se afirmar que o sistema de
avaliação existente na escola, diante da análise do quadro 1 expressaram opiniões,
ilustrando o emaranhado do significado do que e a avaliação nas escolas públicas
estaduais. Neste contexto, enfatizaram que a oportunidade é dada aos alunos para
obterem resultados positivos através do seu desempenho em sala de aula. Consideram
que, as avaliações mensais, bimestrais entre trabalhos e seminários, as avaliações são
meios que mede o desempenho dos educandos de forma coletiva com os professores e
todos que fazem a escola.
Portanto, o sistema de avaliação é eficiente para mostrar indicadores de
ensino aprendizagem, mas, segundos os professores é preciso planejar e executar
projetos de intervenção para reduzir o déficit de aprendizagem visivelmente
diagnosticado nos alunos do Ensino Médio através do SPAECE. Sendo que, o sistema
de avaliação necessita de uma rigidez mais consistente, pois, numa sociedade que
cobra habilidades e competências, o sistema avaliativo precisa considerar essa
realidade. Como afirma Nóvoa (1995, p. 35) “a escola tem de ser encarada como uma
comunidade educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos
grupos profissionais em torno de um projeto comum”.
Sabe-se que, o sistema de avaliação é contínuo, aproveitando todos os
momentos de aprendizagem e dificuldades dos alunos, só assim, na escola essa
preocupação dos professores em direcionar o seu trabalho a partir do resultado de cada
bimestre, considera-se que, o bom sistema de avaliação reconhece sua ineficiência em
fazer o aluno aprender de fato, tanto que os indicadores mostram muitas vezes baixo
desempenho na aprendizagem.
Neste caso, diante das respostas os professores passam a ser um sujeito
agente de um programa educacional voltado para a realização democrática, e que a
instituição escolar, através da atuação do professor, é um espaço de expansão e de
socialização de saberes. Quanto aos alunos, estes mostram ter compreensão sobre o
significado da gestão democrática e das avaliações escolares, bem como as
dificuldades da gestão, em gerar a participação efetiva da comunidade escolar,
principalmente dos pais.
Neste sentido, a avaliação escolar ainda é uma questão conflituosa, pois
seus critérios, a sistemática e resultados excluem a interferência de alunos, sendo
ainda controle exclusivo do professor. Neste caso, o coletivo de professores é um bom
mecanismo, mas, funciona às vezes com certas dificuldades, em que parte dos
profissionais não participa desse momento ímpar de socialização do desempenho do
aluno, buscando melhorá-lo sempre os educandos.
Frente a esta visão, um dos maiores desafios que os gestores escolares,
professores, alunos estão enfrentando é o novo processo de gestão democrática, que
exige uma visão mais ampla das práticas educativas e o acompanhamento nas
avaliações escolares.
Abaixo se mostra um quadro com cinco questões sobre avaliação escolar
aplicado aos alunos das escolas pesquisadas.
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QUADRO 2– Ideias dos alunos sobre avaliação
Questões

Respostas dos alunos

1. Qual a finalidade dos trabalhos,
testes e provas?

2. O que você considera importante
para tirar boa nota nas provas?

3. Quando você não entende uma
matéria você pede explicações ao
professor?
4. Consegue entender tudo o que o
professor pergunta nas provas

5. Gostaria que houvesse outra
maneira de ser avaliado sem fazer
prova?

Aumentar suas
notas

Verificar seus
conhecimentos

50%

50%

Entender os

Decorar os conteúdos

Conteúdos
80%

20%

SIM

NÃO

80%

20%

SIM

NÃO

40%

60%

SIM

NÃO

100%

0%

FONTE: pesquisa direta

A partir da análise do quadro 2 sobre as concepções dos alunos sobre
avaliações podemos identificar suas respostas sobre avaliação escolar em seu
cotidiano escolar. Para a maior parte dos educandos a finalidade das atividades
realizadas em sala de aula é verificar seus conhecimentos, e eles sabem que, para tirar
boas notas nas provas, o mais importante é entender os conteúdos não decorá-los.
Entende-se que, uma aprendizagem mecânica e repetitiva não é duradoura,
contudo, alguns conhecimentos básicos precisam ser memorizados em todas as
disciplinas, mas o importante é dar significado à aprendizagem, criando condições
para desenvolver as competências e a autonomia no aluno. Como afirma Hoffmann
(1993, p. 60),
Os professores sempre tiveram uma grande preocupação em
formular ordens claras e precisas nos exercícios que são propostos
aos alunos. Por isso, ao encontrar diferentes respostas por parte dos
alunos, o professor é levado algumas vezes a revisar a forma de
elaborar a questão ou mesmo anulá-la, por não estar suficientemente
objetiva e permitir mais de uma resposta.
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Sabe-se que, atualmente a preocupação dos educadores concentra-se
na busca do melhor aproveitamento do computador no processo de ensinoaprendizagem, ou seja, como utilizar o fácil acesso às informações, a autonomia
na busca do conhecimento e a racionalização do tempo em prol da qualidade
educacional.
Observa-se na quinta questão do quadro 2 quando indagados se os mesmos
gostaria que houvesse outra maneira de ser avaliado sem fazer prova, 100% dos
entrevistados (alunos) responderam que, sim. Neste contexto, percebe-se que, a prova
continua sendo o instrumento de maior peso nas avaliações, apesar de alguns poucos
professores responderem que também avaliam pela participação nas aulas.
Talvez isso ocorra não só pelo professor, mas também pela cultura
institucional que atribui maior importância a esse tipo de avaliação. No entanto, a
prova ou avaliação vem sendo utilizada como instrumento de aprendizagem e, na
opinião de todos os professores, não deve ser eliminada desse processo.
Assim, a avaliação escolar é uma constante na prática do professor e um
importante instrumento pedagógico que ajuda a tomar decisões e planejar estratégias.
Para tanto, é necessário interesse do professor em produzir instrumentos eficientes que
busquem ao máximo as competências múltiplas dos alunos, pois desses instrumentos
depende a classificação dos alunos e seu futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada teve como objetivo geral descrever avaliação do
aprendizado nas escolas públicas de Ensino Médio no município de Coreaú, Ceará,
Brasil. No nível das escolas pesquisadas, os resultados apontam que os integrantes das
equipes de gestão e professores reconhecem nas avaliações internas e externas a
possibilidade de elencar elementos que subsidiem aspectos do trabalho pedagógico
que realizam numa gestão democrática.
De acordo com o objetivo proposto em descrever a Avaliação do
Aprendizado nas escolas públicas de ensino médio e conforme os dados dos resultados
educacionais apropriados e utilizados por membros das equipes de gestão escolar e
professores o resultado da pesquisa de campo com os gestores, professores e alunos
das escolas, ficou claro que, para que se torne um instrumento subsidiário significativo
da prática educativa, é importante que tanto a prática educativa, como a avaliação seja
conduzida com determinado rigor científico e técnico.
As práticas avaliativas encontradas na escola pesquisada deixam evidente
que ainda possuem características próximas às práticas avaliativas questionadas e
criticadas em vários estudos realizados em avaliação. Em geral, os professores
entrevistadas têm uma noção técnica aproximada do que prega a literatura de
avaliação, mas, são raras as que apresentam atos concretos de avaliação para a
melhoria da prática avaliativa na instituição escolar.
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No entanto, para haver mudança concreta, é necessário, sobretudo, que se
procure colocar em prática o que se garante em tese, isto é, uma nova forma de
conceber e praticar a avaliação. Assim, a avaliação deve ser um mecanismo para
detectar os níveis de aprendizagem, pois as decisões decorrentes desta averiguação
constituirão a base da construção do conhecimento, das habilidades e dos hábitos a
serem desenvolvidos nos/dos educandos.
Em suma, a participação dos alunos foi fundamental para enriquecer esse
contexto de avaliação escolar e sua relação com o processo de ensino e aprendizagem.
Com base neste estudo, o trabalho proporcionou também maior conhecimento da
escola e dos professores que se dispuseram a participar da pesquisa em busca da
qualidade do ensino.
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A UTILIZAÇÃO DA SOCIOPOÉTICA NA CONTRIBUIÇÃO COM O
CAMPO DO LETRAMENTO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE BELÉM
Andréa Maroja Simões30
Elaine Nascimento31
RESUMO
O presente artigo apresenta a utilização da Sociopoética na contribuição com o campo
do letramento em uma escola pública de Belém. A Sociopoética se apresenta como
uma caixa de ferramentas que permite desenvolver a produção do conhecimento
levando em conta os processos subjetivos e comprometendo-se com uma maior
autonomia dos envolvidos. Objetivo: Demonstrar a utilização da Sociopoética na
contribuição no campo do letramento em uma escola pública de Belém – Brasil, 2017.
Método: Pesquisa qualitativa, utilizando a abordagem Sociopoetica, foi realizada uma
oficina em que 35 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental participaram frente ao
exercício de ler um texto e música relacionados como os costumes da cidade e da
região e interpretá-los como a maneira de ver e perceber de cada participante.
Resultados: A Sociopoetica é uma estratégia que pode ser aplicada de forma a trazer
o aluno para a realidade em qualquer nível de aprendizagem. Conclusão: A
Sociopoetica é inovadora e pode
abrir novas dimensões no processo de
ensino/aprendizagem.
Descritores: 1.Educação; 2. Letramento; 3. Criança; 4. Sociopoética

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento deste estudo apresentou como objetivo geral
demonstrar a utilização da Sociopoética como contribuição no campo do letramento
em uma escola pública de Belém – Brasil, 2017.
Este estudo traz um pouco da realidade da cidade de Belém - Brasil, em
que se sabe que, há uma deficiência grande em relação ao aprendizado nas escolas
públicas. Isso porque, as pessoas que moram nesta região, têm pouco acesso a
informação, são simples e lutam para sobreviver, entretanto têm sonhos para serem
concretizados.
Pensando nisso, nos momentos de reflexão como educadora, em que olhase ao redor e se identifica a necessidade de resgatar o amor e a sensibilidade daqueles
que se encontram em construção, pensa-se qual o caminho a seguir para mudar esta
realidade.
Embora seja uma tarefa nada fácil, educar requer tempo e dedicação, mas
ao longo do tempo torna-se uma atividade apaixonante diante de resultados
construídos no dia a dia, mesmo diante das dificuldades.
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Assim foi-se constituindo uma identidade como docente e como
pesquisadora, optando por escrever este estudo focando a Sociopoética.
A atual escola onde se realiza o trabalho como docente, está localizada em
uma área periférica, próximo a uma zona portuária em que incidem todos os riscos
sociais, observa-se a realidade dos alunos que têm uma vida difícil e
consequentemente deficiência de aprendizado.
Portanto, percebendo as dificuldades destes alunos que não encontram
estímulo para estudar, se dedicar, pois o meio em que vivem além de desfavorável em
função dos apelos para o tráfico, banditismo e marginalidade, é muito carente de
informações para uma adequada formação. Desta forma, pensou-se em estratégias de
melhorias, tendo como fundamento a abordagem da Sociopoética para desenvolver
aulas mais atraentes e motivadoras, uma vez que busca resgatar a realidade interior do
próprio ser para desenvolvimento de suas técnicas motivacionais.
O ensino com boa formação ainda é um objetivo, uma meta e reaprender a
ensinar diante das dificuldades ainda representa um desafio para muitos docentes,
especificamente na realidade dos docentes das escolas públicas de Belém e daqueles
que são lotados em áreas periféricas, que além de desenvolverem suas atividades em
escolas com estrutura física totalmente desfavorável, convivem diretamente com os
riscos da violência.
Nesse sentido, a abordagem de pesquisa utilizando a Sociopoética, traz
para a sala de aula uma prática filosófica que possibilita descobrir novos horizontes e
ajudar a entender o sentido do letramento para a vida dos jovens que estão neste
processo.
METODOLOGIA
Esta pesquisa se revela como um estudo exploratório do tipo qualitativo,
em que se utiliza a Sociopoética para complementar a busca por dados. Os dados
foram coletados por meio de técnica de oficinas entre jovens (35 alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental) em uma escola pública de Belém, além disso, foi utilizado um
questionário aberto para que os participantes manifestassem suas opiniões sobre a
utilização das técnicas da Sociopoética, após a realização das respectivas oficinas.
A análise desta experiência foi realizada sob a luz da Sociopoética,
enfatizando aspectos relevantes com a utilização desta abordagem para aprendizagem
e conhecimento.
Convivendo com os métodos de aprendizagem comuns nas últimas
décadas e até os dias que antecederam este estudo, e ao pensar na Sociopoética como
ferramenta de mudança, despertou-se para a realidade que pode ser inovadora, pois o
trajeto poético no labirinto da Sociopoética faz com que a pesquisa tenha um diálogo
com os participantes, construa relatos orais produzidos pela estimulação de sentidos e
analisa os momentos com a intenção de que as dimensões do aprendizado sejam
sempre desafios em favor do diálogo aberto e construtor de novas idéias e novos
horizontes para a vida do aluno.
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JUSTIFICATIVA
O atual contexto social, definido por alguns autores com o contexto da
pós-modernidade, deixou sequelas e um caos social caracterizado pela violência e
inversão de valores morais caóticos da sociedade pós-moderna e muitas propostas
salvacionistas surgem em diferentes campos.
Políticos se apresentam como redentores de uma situação que parece
irreversível, novas religiões abusam da fé da população enquanto agentes sociais
buscam novas formas de solidariedade, muitas sem sucesso ou ainda com o único
intuito de autopromoção ou atender a interesses individuais.
Estes problemas que não destacam como princípio a dignidade e o valor
do ser humano faz com que o homem, se sinta desumanizado frente às transformações
que o mundo constantemente passa.
Assim, frente à crise do mundo pós-moderno e pós-globalizado,
compreende-se a importância da educação como vetor de transformação, privilegiando
práticas educacionais que venham contemplar o ser humano em sua globalidade. Estas
práticas propõem mudanças nos caminhos do ensino aprendizagem. Práticas estas
surgidas pelas várias inquietações que se convergem para que se encontrem respostas
que possam resolver o caos vivido pela sociedade por meio da educação.
Para tanto, a Sociopoética surge como uma nova abordagem, utilizada
quer na pesquisa como na aprendizagem, considerando como o próprio nome sugere a
‘poeticidade do social’, evidenciando, portanto, o diálogo entre diferentes saberes,
assim como a importância do corpo, do trabalho de grupo, da religiosidade e da
criatividade na construção do conhecimento.
Tal concepção não se contrapõe aos demais enfoques firmados
anteriormente, mas oferece fundamentos para que se faça uma comunicação entre os
saberes, e na valorização destes saberes comuns, saberes de vários povos, entre eles o
amazônico. Este povo que com sua singularidade se encontra carente de ensinamentos
e de se fazer compreendido. Neste aspecto que se encontra o maior nível de
confluência com esta proposta de estudo relacionada à aplicabilidade da Sociopoética
na realidade amazônida, em que os saberes comuns da população ribeirinha e
quilombola foram abafados em para apreensão de um saber da cultura dominante tão
distante desta realidade e com pouca significação para os indivíduos.
Desta forma, um dos questionamentos diz respeito às estratégias
presentes no campo da Sociopoética, que se mostram coerentes e praticáveis para um
exercício pedagógico que promova transformações pessoais e sociais em vistas de
uma formação mais inclusiva e tolerante às diferenças sociais, regionais e
socioculturais no contexto e escolas públicas, entre elas uma localizada na cidade de
Belém.
A Pergunta Geral que norteou este estudo foi: A prática da Sociopoética
como recurso pedagógico no campo do letramento de uma determinda escola pública
de Belém poderá influenciar em maior inclusão e obter bons resultados quanto ao
ensino e aprendizagem?
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A busca por respostas para as indagações sobre a utilização da
Sociopoética em uma determinada escola pública de Belém destacou como foco para
investigação as seguintes questões abaixo:
ü

As práticas de ensino utilizadas no campo do letramento em alunos do
ensino fundamental mostram resultados positivos?

ü

Como a Sociopoética pode trazer mais significado ao aprendizado no campo
do letramento para os alunos do Ensino Fundamental?

ü

A Sociopoética pode ser caracterizada como uma ação pedagógica
transformadora para escolas públicas?

A experiência em anos de convivência como educadora inserida em uma
unidade escolar de Ensino Fundamental na cidade de Belém (Pará) trouxe inúmeros
questionamentos e reflexões sobre a possibilidade da utilização da Sociopoética para
um grupo de alunos do Ensino Fundamental no campo do letramento de uma escola
pública de Belém no sentido de despertar maiores posibilidades de interesse e
entendimento sobre o que está sendo proposto diante dos ensinamentos.
O Ensino Fundamental se inclui como um dos níveis da Educação Básica
no Brasil que deve ser obrigatório e gratuito nas escolas para os indivíduos a partir dos
6 anos de idade. Para tanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – (LBD) se
tornou a mais importante lei brasileira quando se que se refere à educação. Esta lei foi
aprovada em dezembro de 1996 sob o número 9394/96 (BRASIL, 1996).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, segundo o artigo 32º da LDB
(BRASIL,1996), tem como prioridade o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da capacidade de escrita e do
cálculo.
Além disso, a lei objetiva fazer com que o aluno possa ter a compreensão
do ambiente natural e social em que vive, entender o sistema político, recursos
tecnológicos, artes e valores presentes na sociedade.
A lei abrange ainda o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores, além do fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
Pode-se afirmar que na atualidade o letramento dos alunos do Ensino
Fundamental se tornou um desafio, senão o maior dos desafios no campo da educação.
Há a dificuldade de fazê-los entender a importância da compreensão leitora, processo
por meio do qual são postas em funcionamento as estratégias cognitivas e habilidades
necessárias para que o leitor extraia e construa significados do texto, simultaneamente,
para fazer sentido da língua escrita.para entendimento e aplicação do que foi lido. No
exercício do letramento, acredita-se que o aluno consiga responder às exigências da
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leitura e de escrita, portanto, não basta ser alfabetizado, saber ler e escrever, é preciso
saber exercer as práticas da leitura e ter a capacidade de interpretar um texto.
Muitos estudos apontam sobre as dificuldades experimentadas por
educadores em relação ao aprendizado e assimilação de alunos do Ensino
Fundamental no campo do letramento. Os alunos dominam o signo lingüístico, porém
não são capazes de compreender o sentido do texto lido e sua significação para o
contexto em que vivem.
Em função destas dificuldades, existe uma perspectiva de trabalho real e
imensurável em fazer com que alunos de Ensino Médio e futuros universitários para
tenham aproveitamento adequado e consigam ler com compreensão o que se refere ao
conteúdo aprendido.
Várias metodologias de ensino podem ser aplicadas para que haja o
envolvimento destes indivíduos neste sentido. Entretanto, acredita-se que a
proximidade do aluno com a sua realidade de vida, a valorização de suas histórias no
contexto da sala de aula pode resgatar o interesse em aprender, aproximando docente e
discente, favorecendo o aprendizado e as reflexões.
Estas são discussões que precisam ser ampliadas, pois surgem questões
no cotidiano do docente em como encontrar saídas para que o campo do letramento
seja visto com maior facilidade pelo discente e assim, apresente respostas satisfatórias.
Diante destas questões, Soares (2002) esclarece que, um indivíduo
alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; pois o alfabetismo é
caracterizado como saber ler e escrever, e o individuo letrado sabe utilizar socialmente
a leitura e a escrita, por isso consegue inserir-se melhor na sociedade e atende
oficialmente as demandas exigidas por ela nas questões do ler e escrever.
Esta distinção feita em relação à alfabetização e ao letramento resultam
em diferentes necessidades de aprendizagem. Nesta realidade pode-se afirmar que
métodos de ensino que aprimorem e que consigam melhorar a inclusão de alunos para
um melhor e efetivo aprendizado se faz necessário.
Nesta perspectiva, percebe-se que a abordagem “Sociopoética” utilizada
na prática, pode ser associada às metodologias tradicionais, uma vez que busca
despertar o conhecimento a partir da inserção do aluno em sua própria essência,
resgatando vivências e experiências significativas para o conhecimento. A partir desta
perspectiva percebe-se que a associação da Sociopoética a outras metodologias pode
despertar maior interesse nos alunos para a busca de um olhar mais aguçado frente às
necessidades e assim fazê-los adquirir conhecimentos sobre o letramento.
Desta forma a pesquisa justifica-se especialmente quando busca por
procurar atender as necessidades quanto ao envolvimento e efetividade dos alunos do
Ensino Fundamental em uma dinâmica de aprendizagem que traga resultados
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satisfatórios tanto para ele como para o professor e de forma maior para a sociedade
no campo do letramento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A primeira etapa do instrumento da coleta de dados caracterizou os sujeitos
da pesquisa, utilizando as seguintes variáveis: Faixa etária, Gênero, Mora com os pais,
Localização da moradia.
Os alunos abordados neste estudo apresentam faixa etária condizente com o
esperado quanto ao ano de estudo, mostrando um fator positivo nesta população, pois
se encontram inseridos no ano de escolaridade estipulado conforme o MEC.
Com relação ao gênero conclui-se que neste estudo a população
predominante foi do gênero feminino. Neste sentido, vale ressaltar que meninos e
meninas desenvolvem habilidades para interagir com membros de seu próprio gênero,
porém o contato escolar com outro gênero pode ajudá-los crescer em sociedade com o
conceito de que, é importante esta integralização. Assim, para serem bem-sucedidas
em diversos ambientes que conhecerão e viverão, meninos e meninas devem ser
capazes de interagir e se relacionar de forma eficaz (HANISH; FABES, 2014).
Quanto à moradia este estudo apontou que a maioria dos participantes
reside com os pais. Neste sentido Sodré, 2016 infere que:
A configuração da família vem apresentando mudanças nos últimos
tempos. Hoje muitas uniões podem não dar certo e os filhos passam
a morar com as mães, às vezes com a avó ou o pai. Mas quando o
relacionamento não deu certo, a relação pai e filho deve permanecer
de forma saudável.

Com relação à localização da residência, neste estudo ficou evidente que os
participantes residem próximo à escola e podem deslocar-se para a mesma sozinhos o
que lhes confere maior autonomia e favorece a integração entre os colegas.
A pesquisa favoreceu a análise descritiva de forma coletiva e crítica sob
diferentes aspectos relacionados à dinâmica (oficina) e o instrumento que foi aplicado
aos alunos de maneira individual.
Sendo assim, na prática da abordagem Sociopoética se destaca na
importância de pesquisar e aprender com todo o corpo, considerando aspectos
positivos da emoção, negados pela ciência na tradição racionalista. Percebendo que
não podemos separar razão de outras formas de pensar, é tempo de utilizarmos nossa
potência emocional, como potência no pensar.
O uso de técnicas de criatividade e interação criada na produção de
conhecimentos, utilizadas neste estudo, buscou aguçar o nível inconsciente, para que
desta forma fossem liberados os saberes incutidos e não revelados em uma aula
comum.
A Sociopoética libera assim, os ‘saberes congelados’ e se torna diferente de
outras técnicas quando tem como primordial a criatividade para que associem
juntamente a sensibilidade e o conhecimento.
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Assim pode-se dizer que a Sociopoética busca outro sentido quando resgata
no indivíduo a capacidade de captar a mensagem de grandeza, de beleza, de mistério
que perpassa o universo e a vida real.
Assim este estudo buscou com sua técnica, sair da rigidez do método
comum de ensinar e assim, se aproximar do aluno, fazê-lo entender o quanto o
universo é importante e o quanto ele pertence a ele.
Sob este enfoque, o conhecimento foi associado a compreensão, a
apreensão através de um novo olhar, pleno de interesse e curiosidade do aluno, o saber
fica mais intimo do sabor de aprender.
Assim, destacando a importância da Sociopoética em seus principais
aspectos, Gauthier (1990, p. 96), em uma associação poética entre o homem e o
cosmos, afirma que a mesma “é como uma dobra da Terra sobre si mesmo, que se
tornou Espaço do saber: os rituais estão abertos, começando um devir coletivo do
grupo que interage, sempre, com os outros grupos, porque a transversalidade percorre
qualquer produção de conhecimento, porque tanto a oralidade e a corporeidade como a
escrita são memórias que dialogam na busca do conhecimento”.
Desta forma Gauthier (1990) ressalta que a Sociopoética não se apresenta
como uma proposta pronta e inacabada, uma vez que considera o próprio homem
como um ser inacabado, inconcluso, e em suas bases referenciais é uma abordagem
que está aberta ao novo, ao diverso, aos diferentes ‘olhares’.
A proximidade entre os aspectos da abordagem e a realidade do contexto
educacional amazônico foi preponderante para apresentação deste enfoque, mas há
que se considerar também que a Sociopoética sugere uma prática voltada para o
homem em sua globalidade e em harmonia com os outros indistintamente, com o
universo e com a própria vida, o que se reflete na construção de novos saberes, na
reformulação de valores e no resgate do ser humano em sua humanidade
(GAUTHIER, 1990).

CONCLUSÃO
Os alunos demonstraram interesse pela proposta da oficina logo no início
da mesma e também pelas atividades por serem mais diversificadas e mais atrativas.
Porém o tempo para desenvolvimento das atividades não foi satisfatório, uma vez que
as mesmas foram desenvolvidas em sala de aula e tomou o tempo de outra disciplina.
A professora da disciplina que viria a seguir cedeu seu horário para esta
finalidade.
Os alunos mencionaram que em outras aulas não ocorre uma dinâmica
motivacional, e disseram que este tipo de trabalho em sala de aula influencia o
despertar do interesse para as aulas, favorecendo a apreensão do conhecimento.
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Com relação
materiais utilizados (texto
apenas cinco relataram
conhecimentos e que os
propostos.

uso de técnicas motivacionais como esta oficina e dos
e música), dos 35 alunos que participaram da proposta,
que as técnicas não influenciam na apreensão de
materiais contribuíram para o alcance dos objetivos

A maioria dos alunos relatou que o uso de técnicas diversificadas como
da Sociopóetica e os materiais de apoio, dão suporte para apreensão de conhecimentos
e favoreceu a participação da turma que mostrou-se mais interessada durante o
desenvolvimento da proposta e durante a realização das atividades sugeridas pelo
professor- pesquisador.
Foi mencionado também pelos alunos que nem sempre os professores
utilizam materiais e técnicas motivacionais inovadoras, e que estas favorecem a
participação e livre expressão no grupo, ajudando na apreensão de conhecimentos.
Os alunos com freqüência externavam sua insatisfação com relação às
condições desfavoráveis da escola no que se refere à estrutura física e especificamente
a falta de equipamentos para climatização da escola, pois o calor da cidade
impossibilita assistir às aulas concentradamente e com interesse.
Portanto, a partir da ferramenta apresentada para avaliação da proposta
de intervenção pedagógica com base na Sociopoética, conclui-se que: O método é
simples e pode ser aplicado em várias disciplinas. O desenvolvimento do método
amplia a visão do educador de forma critica.
A Sociopoética tem um componente educativo fundamental, pois ajuda o
aluno a participar a formar a consciência do seu papel no universo.
O aluno começa a entender o sentido das coisas que existem ao seu redor
a partir da vida cotidiana.
A formação com a utilização deste método dá sentido ao caminhar do
docente, pois ele vivencia com seus alunos todo o contexto do que pretende ensinar,
assim o docente abre oportunidades, caminhos antes não vistos.
A Sociopoética reencontra em seu método de aprendizagem as relações
perdidas entre o ser humano e o meio ambiente, a vida, entre outros. Ela pode
oferecer, sobretudo o despertar da sensibilidade, muito mais do que no nível da
consciência.
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MITIGAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS OCASIONADA PELA PROPOSTA
DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA NO ANO DE 2016
A 201732
SANTOS, Bruno Carvalho dos33 - UNISAL
Resumo
O presente estudo trata-se de um recorte da conclusão da Tese de Mestrado em
Direito, apresentada em janeiro de 2018, Universidad San Lorenzo, teve como
objetivo analisar a mitigação dos Direitos Humanos proporcionada pela proposta da
reforma da Previdência Social brasileira ocorrida no final de 2015. Para isso, fez-se
uma abordagem histórica sobre Direitos Humanos, proporcionando a elucidação de
como estes Direitos adentram no ordenamento jurídico brasileiro e sua mitigação
através de possíveis mudanças sofridas pela previdência brasileira. Neste sentido, o
enfoque de tal pesquisa se caracteriza como mista, ou seja, qualitativo por elencar
aspectos sociais e quantitativo, por apresentar os resultados em gráficos estatísticos.
Houve uma extensa análise em documentos históricos e contemporâneos garantindo o
teor da pesquisa bibliográfica e com nível descritivo, por demonstrar fenômenos de
maneira mais aprofundada elencando suas características e propriedades. Neste
sentido, a abordagem de tal assunto tem natureza instrutiva e expositiva com a
finalidade de elucidar tal reforma devido ao detalhamento do estudo e o
comportamento da sociedade em frente ao tema. Além disso, esta pesquisa tem grande
clamor social em detrimento do grande número de pessoas que são seguradas da
Previdência Social, encontrando em seu benefício uma forma de cumprimento dos
Direitos Humanos. Contudo, esta pesquisa poderá servir de norte para outros
pesquisadores ampliarem o tema por causa das suas constantes transformações e a
necessidade de se atualizar o assunto abordado. Com isso, concluiu-se que esta
reforma irá provocar uma baixa qualidade de vida social brasileira e uma significativa
insegurança jurídica.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Mitigação, Previdência Social.

Introdução
Esta obra tem o objetivo de analisar os efeitos da mitigação dos direitos
inerentes ao ser humano ocasionada pela proposta da reforma da previdência social
ocorrida no Brasil no ano de 2016 e 2017.
O impacto direto na sociedade devida a proposta de reforma é viabilizar
a manutenção financeira do sistema garantindo-se assim, a concessão dos benefícios
32
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para toda a sociedade que os depende. Esta manutenção tem sido necessária devido à
fragilidade econômica do país em detrimento dos riscos mundiais de recessão e um
histórico de vastos acontecimentos de corrupção interna.
A discussão é intensa acerca da Proposta da Reforma da Previdência
Social brasileira no período de 2016, onde neste período, o país se encontrava em um
estado de instabilidade política e econômica. Estas reformas refletem
significativamente na atribuição aos Direitos Humanos para dar o mínimo de
dignidade para uma vida igualitária e equânime para quem usufrui ou irá gozar destes
benefícios. Isto se deve a vários fatores. Um deles é o ajuste financeiro do país
provocado por um lastro de corrupção durante os anos. Além disso, o Brasil ainda
sofre a crise imobiliária acontecida em 2008 nos Estados Unidos, hoje sendo refletida
e afetando economicamente vários países, principalmente os países emergentes da
América Latina.
Outro fator que influencia diretamente o problema é o aumento da
longevidade no país atribuído à melhora na qualidade de vida da população, através de
conscientizações sociais em massa aos cuidados com a saúde e boa forma corporal,
destacando também a diminuição do consumo do tabaco onde causa a redução dos
custos com gastos em saúde pública e, consequentemente, onerando o sistema
previdenciário no Brasil.
Além disso, a taxa de natalidade em queda também é fator refletivo do
envelhecimento acelerado da população, pois com esta diminuição tende a ter menos
jovens na PEA34 e menos contribuição para o sistema previdenciário.
Por outro lado, o sistema de custeio da Previdência Social é gigantesco,
onde qualquer produto comprado de forma lícita tem porcentagem de desconto para os
fundos da Previdência Social, na qual, para muitos autores, não ocasiona déficit no
país e sim superávit. Sendo assim, a pergunta que se direciona e coloca-se em
discussão deste projeto surge a partir da análise da mitigação ocorrida na reforma
previdenciária em detrimento da garantia constitucional dos Direitos Humanos
atribuída à pessoa.
Como se sabe, o país enfrenta um significativo colapso político e
econômico devido aos diversos escândalos de corrupção ocorridos durantes anos, além
das crises mundiais desde 2008. Estes eventos afetam diretamente na economia do
país provocando insegurança aos investidores estrangeiros. Todos estes episódios
fizeram com que as autoridades convencionassem mudanças na política brasileira,
renovando lideranças políticas e elaborando leis para o ajuste financeiro e político do
país, inclusive em se tratando de assuntos da Previdência Social.
Com tais medidas, tenta-se sanar problemas contemporâneos que já
vinham se alastrando durante décadas causados por erros de gestores políticos
cobertos por escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro público.
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Porém, tais ajustes, em matéria de Previdência Social, poderão estar
causando mitigações em direitos inerentes à condição humana que foram conquistados
durante anos de lutas e revoluções para se obter o mínimo de condição de vida
humana com mera dignidade. Estas mitigações poderão ser avistadas com a retirada de
direitos inerentes no campo trabalhistas, pois estes foram conquistados com muito
derramamento de sangue pós Revolução Industrial no século XVIII35 , e no próprio
campo da Previdência Social, onde cogita-se o protelamento das diversas
aposentadorias.
Logo, esta reforma tem ocasionado a restrição de direitos necessários à
sobrevivência humana adquiridos no decorrer da história da humanidade para que não
seja colocado em risco os benefícios concedidos, restringindo e suspendendo
concessões já adquiridas, causando impactos negativos para o bem-estar da sociedade
e gerando uma situação de insegurança do princípio constitucional da segurança
jurídica, ou seja, direitos adquiridos sendo suprimidos.

Metodologia
Em se tratando da forma de abordagem do problema, o desenho
metodológico da pesquisa se apresenta como enfoque misto, ou seja, parte desta será
de modo qualitativo, por demonstrar características e influência da sociedade em
detrimento das mudanças na legislação que disciplina o modo de concessão dos
benefícios assistencialistas da previdência social e de modo quantitativo, por
demonstrar resultados numéricos e em forma de gráfico, além da estratégia da
pesquisa se mostrar no levantamento do tipo survey, com questionários de perguntas
direta e outros com coleta de dados livres, que será descritiva e bibliográfica no lapso
temporal de 2016 a 2017. A investigação da pesquisa constituiu-se de:
•
•

•

livros, documentos e arquivos históricos organizacionais: pesquisa documental;
material humano – profissionais da justiça da cidade de Luís Correia, profissionais do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na cidade de Luís Correia representando a
opinião técnica sobre o assunto e outras cidades do estado do Piauí representando o senso
comum;
coleta de dados – observação estruturada direta, com respostas predefinidas e análise de
documentações e legislações para adequar ao caso concreto;

Com isso, o intuito desta pesquisa foi analisar até que ponto houve a
mitigação dos Direitos Humanos ocasionada pela reforma da Previdência Social, além
de identificar os fatos desta e avaliar os impactos sociais ocasionados por esta
reforma.

Marco Teórico
35
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É notável a discussão, desde a apresentação do tema que irá reformar a
previdência social no ano de 2015, acerca dos impactos que irá refletir dentre toda a
sociedade brasileira, pois haverá uma supressão nos requisitos mínimos para a
concessão de tais benefícios assistencialistas, onde nestes aspectos, já existem
manifestações e instabilidade política e desconfiança em tais mudanças.
Desde a sua proposta à emenda, sem antes de qualquer votação, já era
perceptível alguns erros de edição no documento proposto, sendo que, em matérias de
cálculos e estatísticas das perspectivas de vida de certas categorias profissionais, como
os policiais, ficaria pouco provável a aquisição da aposentadoria para estas, além de
outras não terem sido alteradas pelo texto da proposta da reforma como é o caso dos
militares.

Delineamento da Pesquisa
O alcance da pesquisa é caracterizado como transversal por ela se
desenvolver em um curto e determinado espaço de tempo, pois esta discursão foi
elaborada a partir da apresentação da proposta da reforma à sociedade até a sua
primeira votação dentro da primeira casa, ou seja, Câmara dos Deputados para
aprovação ou rejeição. Contudo, “no estudo transversal (ou seccional), a pesquisa é
realizada em um curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em
um ponto no tempo, tal como agora, hoje” (Fontenelles et al, 20??).

Amostra
Inicialmente deu-se o trabalho de coleta de dados em diversas cidades do
estado do Piauí tais quais Parnaíba, Buriti dos Lopes, Luís Correia, Piripiri, Teresina
(capital), Capitão de Campos e Cocal, totalizando 118 pessoas entrevistadas todas elas
com o questionário do grupo de indivíduos representando o senso comum. Após esta
análise dos dados, continuou-se com a coleta dos dados na cidade de Luís Correia
tendo como população o grupo de servidores do Fórum jurídico da cidade e da
Agência da Previdência Social desta cidade, representando a amostra de conhecimento
técnico jurídico e previdenciário, com o total de 19 servidores.

Coleta de Dados
Na abordagem acerca dos métodos, técnicas e estratégia de pesquisa e
coleta de dados, a pesquisa se realizou perante dois grupos de pessoas a saber: o
primeiro grupo foi destinado ao senso comum, ou seja, pessoas sem o conhecimento
técnico jurídico e previdenciário, como melhor dizendo, o conhecimento popular afim
de extrair a opinião popular a respeito do tema em discursão realizados nas cidades
mencionados na amostra, com exceção de Luís Correia. O outro grupo, destinados aos
profissionais da área jurídica e da previdência social, afim de se obter dados um pouco
mais técnicos do tema em comento. Neste grupo, foram escolhidos os profissionais do
Fórum da Cidade de Luís Correia compreendendo os dados do corpo de seus
servidores baseados na estatística do ano de 2017:
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SITUAÇÃO

QUANTIDADE

Lotados ou originários

18

Lotados

18

Lotados em outros órgãos

0

Estagiário

2

Magistrado

1

Servidor Efetivo

9

Servidor Comissionado

2

Terceirizado

4

Gratificações

2 efetivos gratificados
Tabela 1 – Servidores do Fórum de Luís Correia – PI

Fonte: Brasil. (2017). Poder Judiciário do Estado do Piauí. Sistema de Intranet. Disponível em:
http://www.tjpi.jus.br/intranet/tjpi/EstruturaOrganizacional.

Ainda no segundo grupo, foram submetidos também à coleta de dados os
servidores da Agência da Previdência Social de Luís Correia - PI, localizada no bairro
centro e atendendo à população a uma média de 400 pessoas por mês, contando
apenas, em 2015, com 3 (três) servidores ativos. Porém no momento da pesquisa
realizada em novembro de 2017, a agência encontra-se com 8 (oito) servidores ativos
não ainda publicadas nos veículos de comunicações oficiais. Para o grupo de
questionário técnico foram escolhidos o fórum e a agência da previdência social da
cidade de Luís Correia por se tratar de uma cidade relativamente de porte pequeno,
mas com um número notável de concessões previdenciárias, onde por ano, a
Previdência Social gasta nesta cidade cerca de R$ 51.966.127 (cinquenta e um
milhões novecentos e sessenta e seis mil e cento e vinte e sete reais) tornando um
valor considerável.
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Análise e Coletas de Dados
Na análise e discursão dos dados será apresentada as tabelas e gráficos
estatísticos de cada pergunta realizada pelos entrevistados através da entrevista e feito
o comparativo final nas considerações. Passa-se a estas.

Questão 1
Você já tem conhecimento sobre o conteúdo da PEC 287/2016
que apresenta a proposta sobre a reforma
da Previdência Social?

100%

35%

61%
4%

50%
0%
sim

em partes

não

Gráfico 1 - Questão Nº 1: Você já tem conhecimento sobre o conteúdo da PEC 287/2016 que
apresenta a proposta sobre a reforma da Previdência Social?

Questão 2
Na sua opinião, qual a maior eﬁcácia que a PEC 287/2016
causará na sociedade?

83%
100%

0%

16%

posiyvos

1%
negayvos

não opnaram

Gráfico 2 - Questão Nº 2: Na sua opinião, qual a maior eficácia que a PEC 287/2016 causará na
sociedade?
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Questão 3
Qual é o fator que foi moKvador para o surgimento da
PEC 287/2016?

39%

33%
18%

40%

9%

20%

1%

0%

Gráfico 3 – Questão Nº 3: Qual é o fator que foi motivador para o surgimento da PEC
287/2016?

Questão 4
Na sua perspecKva qual o principal fator
que a PEC 287/2016 causará aos Diretos Humanos?

100%
50%
0%

18%

53%

23%

6%

1%

Gráfico 4 – Questão Nº 4: Na sua perspectiva qual o principal fator que a PEC 287/2016 causará
aos Diretos Humanos?
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Questão 5
Em que ponto da reforma da Previdência Social os Direitos da
Pessoa Humana estão sendo atendidos?

40%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24%

18%

12%

6%

Gráfico 5 - Questão Nº 5: Em que ponto da reforma da Previdência Social os Direitos da
Pessoa Humana estão sendo atendidos?

Considerações Finais
Por meio desta pesquisa, foi possível analisar e ampliar os
conhecimentos em matéria da PEC 287/2017, ou seja, a proposta à reforma na
Constituição Federal em diversos pontos da Seguridade Social.
Com os resultados da pesquisa percebeu-se no primeiro
questionamento que ainda a população em si não tem o conhecimento pleno acerca do
assunto sendo alguns fatores determinantes desse resultado sejam a complexidade
técnica envolvendo a Seguridade Social, a precariedade dos meios de comunicação ao
tratar do tema, o não interesse em dar publicidade dos atos administrativo em tempo
hábil por parte dos órgãos governamentais, além do interesse, por parte do governo,
em dar celeridade na tramitação do feito.
Além do mais, conforme visto, os fatores para justificar o andamento
desta reforma somam-se com a crise financeira em que o país vem sofrendo devido,
principalmente, a grandes práticas de corrupção entre os dirigentes políticos de toda as
esferas, onde se provou, com base no resultado da CPI da Previdência, que não há
déficit na Previdência Social, além das concessões bilionárias acerca de benefícios
fiscais dadas às empresas devedoras da Previdência Social.
Em matéria de impactos sociais, esta reforma significa uma grande
retirada de direitos fundamentais da classe trabalhadora, ampliando ainda mais a
jornada de trabalho, que consequentemente, reduz a qualidade de vida desta classe,
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provocando doenças comuns do século XXI, como o stress, acidente de trabalho,
óbitos, etc, mitigando direitos alcançados durante todo o período histórico.
Portanto, ainda é muito cedo para realmente quantificarmos os
efeitos reais provocados por esta reforma. O que acabou de ser apresentado é
comportamento real da população brasileira diante de um fenômeno que
possivelmente irá acontecer, pois esta matéria é de interesse de todos pois cada
brasileiro está sujeito a uma aposentadoria ou um benefício da Seguridade Social,
especificamente da Previdência Social.
Recomendações
Diante do resultado exposto, desta pesquisa recomenda-se:
•

o melhor conhecimento por parte da população nesta matéria;

•

maior cobrança por parte da população perante aos gestores
governamentais em analisar e viabilizar outras soluções para sanar o déficit
da Previdência Social sem afrontar os Direitos Humanos;

•

maior fiscalização da população na gerência das despesas públicas;

•

cobrança, por parte do governo, das empresas devedoras da Previdência
Social e dos direitos trabalhistas;

Contribuição
Estimular novas pesquisas, sobre a matéria em discussão afim de viabilizar
a ampliação desta em se tratar de um tema dinâmico, com o estímulo e
aperfeiçoamento aos conhecimentos técnicos. Com isso, as ideias práticas obtidas
neste trabalho sobre Previdência Social certamente irão contribuir para a orientação de
melhores decisões para a solução do problema da dívida daquela.
Além disso, esta pesquisa servirá de norte para outros pesquisadores
aprofundarem o tema para garantir melhores resultados para as gerações futuras.
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ANTROPOMETRIA COMO PREDITORA DE DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM DOCENTES DA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS EM 2017
ABREU, Maximina de Assis1
CARDOSO, Lauro Henrique da Silva2
RESUMO
O presente artigo apresenta o recorte da pesquisa de mestrado apresentada em janeiro
de 2018 sobre o tema acima citado. Com a disseminação do sedentarismo e maior
adesão a alimentos menos adequados, explodiu o sobrepeso e obesidade, favorecendo
o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Dentro desse contexto, o
objetivo deste trabalho foi analisar a antropometria e a alimentação e correlacioná-los
com os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis dos
docentes da cidade de Manaus-Am, para tal situação procurou-se aferir variáveis
como peso, altura e circunferência abdominal para verificação dos aspectos corporais,
pesquisar a situação nutricional no que se refere a alimentação saudável, conhecer as
doenças crônicas degenerativas que acometem os docentes, relacionar os dados das
medidas antropométricas (IMC e CC) e nutrição com o risco de desenvolvimento de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Os percursos metodológicos foram
abordados de forma mista e descritivamente, o método utilizado foi o indutivo.
Utilizou-se aferições antropométricas para avaliar a composição corporal e um
questionário padronizado para a situação nutricional. Os resultados mostraram muitos
docentes com excesso de peso lipídico e uma alimentação muito ruim, inserindo-se
numa categoria de risco iminente para o desenvolvimento de muitas doenças. Por fim,
foi possível conhecer como a classe docente encontra-se com a saúde degradante,
sendo este um fato grave, pois caso não aconteça um enfretamento dentro desta classe,
haverá comprometimento em sua função profissional a curto e longo prazo, com
consequências ainda piores, pois atinge diretamente a vida do docente e também o
local de trabalho deste profissional com sua ausência, ou até mesmo afastamento
temporário ou definitivo.
Palavras-chave:
transmissíveis.

Antropometria;

Má

alimentação;

Doenças

Crônicas

não

1 INTRODUÇÃO
O excesso de acúmulo de lipídeos corporais é um problema de extensão
mundial, apontado pela Organização Mundial de Saúde, visto que afeta um grande
número de indivíduos, predispondo estes a doenças graves como doenças
cardiovasculares, renais, digestivas, diabetes tipo 2, hipertensão, síndrome metabólica,
além de mortes prematuras, inteirando-se a um problema de saúde pública e necessita
ser entendido como tal.
Esse problema está acima de informações, está ligado a questões que
envolve o indivíduo e o meio em que este está inserido. Mesmo tendo ocorrido
diversas e imensas transformações nos últimos anos, estas não foram capazes de
impedir problemas evitáveis na vida de muitas pessoas, independente do grau de
instrução, como mostra a pesquisa. O docente está imerso na sua ocupação
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profissional e sua saúde fica descuidada, e não só esta área, mas sua vida como um
todo.
Devido aos trabalhos decorrentes da própria profissão de professor, o
único espaço que resta é para uma alimentação menos adequada, sedentarismo e assim
vai ocorrendo um crescente número de indivíduos com excesso de peso (sobrepeso e
obesidade), favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis.
Gerando e mantendo esse ciclo vicioso de doenças decorrentes desta escolha de vida
imposta ou não pelo indivíduo. Mesmo acontecendo um grande chamado para um
estilo de vida saudável, não significa que a maioria sabe, pode ou irá querer aderir.
Enquanto a pessoa puder continuar exercendo suas funções, dificilmente
mudará suas escolhas, porém, quando é sabido que algo ruim poderá acontecer ou já
está acontecendo, as possibilidades crescem para o tão sonhado estilo de vida saudável
e assim, poderá aderir a mudanças nos quesitos importantes para preservar a saúde.
Não adianta realizar um projeto de atividade física, por exemplo, se o indivíduo pensar
que não precisa, que está tudo bem apesar do excesso de peso, entretanto, o problema
está nesse ponto (excesso de peso), é preciso apresentar a esses indivíduos como eles
se encontram realmente.
Partindo dessa premissa, a problemática se propôs investigar os riscos de
doenças decorrentes do excessivo acúmulo de lipídeos corporais, bem como
diagnosticar e quantificar os possíveis docentes acometidos pelas doenças crônicas
não-transmissíveis.
Por conseguinte, o estudo procurou conhecer os escores antropométricos,
através do índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura (CC), para o
diagnóstico de excesso de peso, bem como saber a composição alimentar dos docentes
das escolas estaduais de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental da
Coordenadoria Distrital de Educação 02 no município de Manaus-Amazonas.
Para analisar os questionamentos propostos foi realizado um questionário
padronizado sobre o tipo de alimentos ingeridos diariamente e aferições
antropométricas para duzentos e setenta docentes, de ambos os sexos, dividindo-se em
trinta e oito do gênero masculino e duzentos e trinta e dois do gênero feminino, que
fazem parte do quadro da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-AM).
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, com método indutivo e
abordagem mista, visto que, ansiou-se conhecer os riscos de doenças crônicas nãotransmissíveis advindos do excesso de peso. Estudo se determina como descritivo e
exploratório, desenvolvido nas escolas estaduais de primeiro ao quinto ano do Ensino
Fundamental da Coordenadoria Distrital de Educação 02 no município de ManausAM.
Desse modo, as proposições estabelecidas se atentaram em visualizar os
subsequentes resultados esperados:
Identificação dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas nãotransmissíveis advindos do excesso de peso e da alimentação.
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2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A presente pesquisa teve como participantes duzentos e setenta docentes do
Ensino Fundamental das Escolas do Estado Amazonas. Aos quais foram submetidos a
um questionário nutricional padronizado, associado a perguntas referente ao
acometimento de doenças crônicas não-transmissíveis e aferições antropométricas
(IMC e CC).
2.1 Instrumentos de Avaliação
A coleta de dados deu-se por meio de pesquisa bibliográfica e de campo,
e o método de análise utilizado foi a análise de conteúdo. Segundo Bardin (2010), a
utilização deste método procura não só distinguir as tendências dos textos, ele também
foi incluso tendo em vista a capacidade de organizar os dados e analisar os resultados.
O instrumento de coleta foi um questionário padronizado com esquema
antecipadamente estabelecido, onde discorria sobre o tipo de nutrição diária dos
docentes. Agregando-se a este instrumento utilizaram-se aferições corporais, fazendose uso da avaliação antropométrica no que se refere ao IMC, para aferir a altura e peso
dos participantes. De acordo com Rocha e Júnior (2013), a antropometria é o
seguimento das Ciências Biológicas voltado para o estudo da morfologia humana
através de seus caracteres mensuráveis, culminando com o que se pretende na
pesquisa.
O questionário foi aplicado para duzentos e setenta professores de ambos
os sexos, sendo trinta e oito do gênero masculino e duzentos e trinta e dois do gênero
feminino, assim como para a avaliação antropométrica esse número foi o mesmo de
participantes. Não se levou em conta a disciplina ministrada pelo docente, apenas que
fizesse parte de escolas estaduais de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental
do Município de Manaus-AM.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o término desta, culminou por salientar os primordiais aspectos referentes
ao conhecimento de DCNT que acometem os docentes, situação nutricional,
aferições antropométricas do peso, altura e cintura (IMC, CC), além da relação
nutricional e antropométrica com os riscos de desenvolvimento de DCNT
associadas ao excesso de peso.
O presente estudo apresenta desde os alimentos ingeridos e os evitados,
como também a frequência de realização das refeições. Sempre analisando a
prevalência de fatores de riscos relacionados com a situação nutricional e
antropométricas no que diz respeito ao excesso de peso. Como também, os docentes
que são acometidos por doenças crônicas não-transmissíveis.
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Figura 1
QUESTIONÁRIO NUTRICIONAL E DE ACOMETIDOS POR DCNT E
AFERIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS

NUNCA

96

107

QUASE SEMPRE
SEMPRE

127

EXCESSO DE PESO

197

MUITO AUMENTADO

119
231

NÃO
INGESTÃO DE FRUTAS E

36%

EVITA ALIMENTOS GORDUROSOS E

40%

REALIZAÇÃO DE REFEÇÕES

47%

RESULTADO DO IMC

73%

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

44%

ACOMETIDOS POR DOENÇA

86%

Fonte: Elaboração própria Pesquisa de Campo, 2017.

O gráfico 1 representa o questionário aplicado sobre a situação
nutricional dos docentes, sendo composto por 3 (três) perguntas, estas fechadas e
com quatro opções, o pesquisado deveria escolher um das 4 (quatro) alternativas a
seguir: (0) nunca- absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; (1) raramente as vezes corresponde ao seu comportamento; (2) quase sempre- quase sempre
verdadeiro no seu comportamento; (3) sempre - a afirmação é sempre verdadeira no
seu dia a dia: faz parte do seu estilo de vida.
Quando questionados se na sua alimentação incluía ao menos 5 (cinco)
porções de frutas e verduras, foi constatado que esse hábito saudável não faz parte do
cotidiano de 36% dos pesquisados. O seguinte dado trata da ingestão de alimentos
gordurosos (carne gorda, frituras) e doces, se estes são evitados. Os professores que
quase sempre evitam tais alimentos, representam um valor de 40%. E para 47% dos
docentes, é muito importante a realização das refeições diariamente, incluindo o café
da manhã, os quais sempre fazem.
Para os dados antropométricos referente ao IMC é apresentado que 73%
dos pesquisados estão com excesso de peso (sobrepeso e obesidades). No resultado da
CC se destacou o nível 2 (muito aumentado) 44%, valores que indicam risco de
complicações metabólicas associadas a obesidade, segundo a OMS apud Diretrizes
Brasileiras de Obesidade (2016).
Na questão de acometidos por DCNT, foi revelado dados instigantes, 14%
dos docentes responderam ser acometidos por doenças crônicas não transmissíveis.
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Fizeram exames que comprovaram esse diagnóstico. É um número bastante pequeno,
mas não significando que os demais não sejam acometidos por DCNT.
Ao relacionar os dados das medidas antropométricas (IMC e CC) e
alimentares com o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis,
obteve-se uma informação alarmante, pois os dados antropométricos (IMC e CC),
estão longe do ideal saudável onde 73% estão com excesso de peso e esse fato é
confirmado pelos 70% de professores que estão com adiposidade central fora do
padrão adequado, a situação alimentar é de má alimentação, justamente por ingerir
alimentos recomendados em baixa quantidade e ingerir outros que corroboram para a
degradação da saúde, sendo consequência também nos aspectos corporais como citado
acima. Diante de tais fatos, o risco de desenvolvimento de doenças crônicas nãotransmissíveis é iminente, pois o sobrepeso e obesidade (IMC), excesso de
adiposidade central (CC) e má alimentação aumentam o risco de desenvolvimento de
doenças crônicas não-transmissíveis.

CONCLUSÕES
A pesquisa submeteu-se a analisar a antropometria e a alimentação e
correlacioná-las com os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas nãotransmissíveis em docentes no Estado do Amazonas. O mesmo foi devidamente
atingido, alcançando sua resposta através dos professores com suas mais variadas
classificações do IMC e CC, assim como a alimentação, que obteve uma situação de
má alimentação para a saúde dos pesquisados.
A composição corporal e a alimentação, conforme a hipótese levantada,
são marcadores importantes para o fornecimento de informações sobre a saúde,
confirmada através dos dados da antropometria e o tipo de alimentação, pois foi
possível predizer que mais da metade dos docentes estão vulneráveis a desenvolver
diversas doenças crônicas não-transmissíveis associadas ao excesso de peso e a má
alimentação, onde muitos nem sabem de suas existências por serem assintomáticas
algumas doenças, contrariando suas respostas negativas para a existência das mesmas,
porém a pesquisa evidenciou, como a obesidade, e a partir desta só cresce o risco de
desenvolvimento de outras enfermidades.
Conclui-se, portanto, que a composição corporal e a alimentação
contribuem grandemente para o fornecimento de informações preciosas a
vulnerabilidades da saúde dos professores no desenvolvimento de doenças crônicas
não-transmissíveis, pois atuam no prognóstico e diagnóstico de algumas dessas
enfermidades.
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RESUMO
O presente artigo, cujo título é: FORMAÇÃO DOCENTE NA
CONTEMPORANEIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
PARA CURSOS TÉCNICOS apresenta o recorte da pesquisa de doutorado em
Ciências da Educação. O Início do estudo se deu e passou a ser desenvolvido a partir
de julho de 2017. O artigo que segue busca sugerir uma discussão para a temática
importante e sempre presente na construção e efetivação da educação profissional
tecnológica no que tange a formação docente. Se o pressuposto inicial deste tema é,
por um lado, o da ausência, da formação pedagógica, por outro lado, destaca-se a
experiência pratica profissional dos professores que atuam diretamente nas salas de
aula de cursos técnicos e neste estudo, destaca-se o curso técnico em estética. Eis o
paradoxo desafiador e a problematização desta pesquisa. O imperativo da referida
temática da construção da formação docente de profissionais que atuam como
professores na Educação tecnológica profissional se coloca sobre complexa realidade
de relações entre a formação da graduação deste profissional e sua atuação
profissional como Técnico e como professor. Há que se refletir sobre a formação
tecnológica/a sala de aula/formação docente. Qualquer abordagem, portanto, não será
completa, nem definitiva; não pode, entretanto, deixar de lançar “sondas sobre o solo”
educacional da escola técnica, perscrutar fundamentos da pedagogia, propor, desenhar
projetos de educação continuada, enfim ter como objetivo propor a organização de um
plano de formação pedagógica para escola técnica privada de Curitiba que oferta curso
técnico em estética.
Palavras-chave: Formação Docente, Educação Tecnológica Profissional

1.

INTRODUÇÃO

Este ensaio foi pensado para suscitar reflexões sobre a formação de
licenciatura de um modo geral que é fundada em conhecimentos gerais e
compreensivos, críticos da realidade, portanto pedagogicamente preparados para a sua
condução inclusive da educação Profissional. (art. 53, Deliberação 05/2013 CEE/PR)
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No entanto os estudos profissionais e tecnológicos dispensam os saberes da
docência e exigem conhecimentos técnicos profissionais. (Deliberação 03/2013
CEEPR)
E para ser docente em cursos de Educação Profissional se faz obrigatório
aderência da formação de graduação relacionada à disciplina que irá lecionar. Para
tanto o Núcleo Regional de Educação de Curitiba, área central, em seu setor de
Educação e Trabalho, avalia além do diploma, o histórico da graduação do docente
para verificar a carga horária que o mesmo teve durante sua formação do ensino
superior, para verificar se poderá lecionar no curso técnico. Essa avaliação se dá nos
processos de Autorização de cursos técnicos (Deliberação nº 05/2013 que dispõe
normas para educação profissional Técnica de nível Médio) “graduado com
habilitação e/ou qualificação específica e experiência comprovada na área do curso”
(Art. 45, inciso XII, Deliberação 05/2013).
Ocorre que este artigo não é uma crítica a legislação, pois a mesma é muito
clara e rica de argumentações favoráveis a formação docente. O objeto de estudo deste
escrito é verificar por que apesar da legislação, pelo menos no estado do Paraná, não
são implantados programas de formação docente em escola de educação tecnológica
profissional.
A exigência legal faz com que profissionais formados em cursos de
bacharelados e superior de tecnologia sejam os docentes de cursos técnicos, como por
exemplo do Técnico em Estética, cujos docentes e discentes são o universo da
pesquisa da tese de doutorado em Ciências da Educação para o qual foi realizado este
estudo como parte integrante de um dos seus capítulos de pesquisa.
A partir da pesquisa de campo, neste caso, focando disciplina de ordem
prática, verificou-se a exigência de comprovação de pratica profissional em cabine
para poder exercer disciplinas como por exemplo de Drenagem Linfática.
É importante ressaltar que este texto não tem o objetivo apresentar uma
visão definitiva e fechada sobre as questões tratadas no que tange especificamente a
formação docente na educação profissional, especialmente em disciplinas práticas.
Contrariamente, a ideia central é contribuir para o estabelecimento de um
debate teórico-prático em torno da temática, a fim de que se construa uma solução
duradoura e coerente com as verdadeiras necessidades da educação profissional
tecnologia (EPT) e da sociedade brasileira, iniciando os estudos por uma escola na
área da Saúde, Beleza e bem-estar situada na cidade de Curitiba, estado do Paraná.
Objetivo deste artigo é sugerir possíveis contribuições a comunidade
acadêmica sobre a formação docente com enfoque para educação profissional técnica
na formação específica no curso profissionalizante de Técnico em Estética.
A relevância deste artigo se dá pela reflexão sobre as ofertas ou não de
cursos de formação continuada para docentes que atuam em cursos técnicos
permeando aspectos socioculturais contemporâneos.
A premissa deste estudo é verificar a legislação em vigor e a sua aplicação
no que tange as experiências quanto a formação docente para o exercício pedagógico
em sala de aula de cursos técnicos.
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Como questão problema, foi levantado o questionamento de qual a
sustentabilidade pedagógica, qualificação e formação de professores nos cursos
graduação para atuarem na educação profissional técnica e tecnológica.
A metodologia da pesquisa foi por meio de observação do trabalho de
professora de drenagem linfática do curso técnico em Estética com formação em
Fisioterapia. Os critérios observados foram sua experiência profissional de
atendimento em cabine e de docência na disciplina citada.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
“§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo
exercício na profissão docente ou aprovados em concurso público, é
assegurado o direito de participar ou ter reconhecidos seus saberes
profissionais em processos destinados à formação pedagógica ou à
certificação da experiência docente e poderão ser consideradas
equivalente às licenciaturas as seguintes situações: I excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter
pedagógico, sendo o trabalho de conclusão de curso,
preferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática docente;
II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial
dos saberes profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de
efetivo exercício como professores da Educação Profissional; III na forma de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação
original, a qual o habilitará ao exercício docente.
§ 3º A formação inicial não esgota as possibilidades de qualificação
profissional e desenvolvimento dos professores da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, cabendo ao Sistema Estadual
de Ensino e às instituições de ensino a organização e viabilização de
ações destinadas à formação continuada de professores. (Titulo VII
Da
formação
Docente,
art.
53,
Deliberação
05/2013)”(DELIBERAÇÃO, 05 CEEPR)

Segundo a Deliberação nº 05/2013, citado seu extrato acima, que trata da
formação docente, é perceptível que há orientação legal para que os docentes de
escolas técnicas para que tenham formação pedagógica além de suas graduações. No
entanto é importante ressaltar que na gestão da escola técnica por meio de seu PPP
(Projeto Político Pedagógico) e Regimento Interno precisa garantir a referida
formação docente aos professores contratados. É preciso propiciar condições para que
a referida educação continuada, concebida seja implementada de forma articulada
promovendo o direito da formação integral do docente com qualidade nas suas
metodologias de ensino, objeto de nosso estudo. O conhecimento técnico a priori é
compreendido que o professor domina. O que precisamos implantar é o projeto de
educação continuada que vai além de reuniões pedagógicas, vai além de orientações
após avaliação institucional na qual o docente é avaliado quanto a sua didática,
domínio de conteúdo, organização didática e elaboração e uso de seu material
didáticos e tecnologias colocadas à sua disposição.
É imprescindível o reconhecimento e valorização da diversidade de
conhecimentos que o corpo docente apresenta numa escola técnica.
Se faz necessário então definir parâmetros e diretrizes para qualificação dos
profissionais que ora atuam em sala de aula e que outrora apenas atendiam seus
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pacientes, como o sujeito de nossa pesquisa a professora fisioterapeuta que leciona no
curso Técnico em Estética a disciplina de Drenagem linfática.
1.2.1

A Formação Pedagógica e seu impacto na aprendizagem e
relações educacionais e interpessoais

A implantação de uma política para a busca de uma integração da formação técnica
com a formação pedagógica, parte do paradigma educativo e da diferença curricular
segundo a qual a escola deve modificar seu ambiente para dar conta das necessidades
de aprendizagem do egresso que cursa um bacharelado ou um curso superior de
tecnologia. (GIGES&LÓPEZ, 1997)
Para evitar que o fracasso didático pedagógico escolar de escolas de educação
profissional tecnológica se produza pela diferença de sua cultura com a da instituição
escolar bem como como a da formação técnica e experiência profissional do docente.
E a maneira de interpretar esse paradigma consiste em incidir na melhora da
comunicação pedagógica para orientar os professores de escolas técnicas entre as
distintas experiências evitando os estereótipos que a dificultam. É importante valorizar
os erros e acertos do professor que inicia o trabalho docente, não apenas criticá-lo.
(GIGES&LÓPEZ, 1997)
Essa interação entre pratica técnica e a nova orientações de formação docente se
materializa no modelo de relações humanas centrada em ajudar os alunos de distintas
realidades a melhorar suas relações pessoais e interpessoais na escola técnica e na
sociedade. (GIGES&LÓPEZ, 1997)
Dessa forma, os alunos de escolas de educação profissional tecnologia
terão uma formação mais humanizada. Isso implica diretamente em todas as áreas
curriculares no ambiente total escolar. Portanto, com este artigo, busca-se alertar para
a premissa que é fundamental em conseguir significados e compartilhá-los para
melhorar a convivência e buscar interesses comuns. (GIGES&LÓPEZ, 1997)
A base teórica para entender os mecanismos que dificultam essa
comunicação entre pratica profissional e teoria pedagógica, proporciona
desenvolvimento cognitivo identificação dos alunos com seus professores que
explicam o desenvolvimento e o prejuízo da aprendizagem ou da falta dela a partir de
análise de como sujeitos organizam e simplificam os fenômenos para dar-lhe sentido
as suas experiências profissionais de forma didática. (GIGES&LÓPEZ, 1997)
Com a formação docente trata-se de conhecer e ensinar ao professores da
educação profissional tecnológica os mecanismos pelos quais os indivíduos e os
grupos aprendem a aplicar novas técnicas e metodologia bem como de igual maneira
contestar educativamente este processo sem distorcer as relações interpessoais, ou
seja, a ideia é aprender com as experiências profissionais dos alunos, prender com a
formação pedagógica passada pela equipe pedagógica da escola e, por fim e não
menos importante, conseguir fazer a interconexão entre esses diferente saberes.
(GIGES&LÓPEZ, 1997)
Este modelo de formação docente, implantada numa escola de educação
profissional tecnológica na área da saúde na cidade de Curitiba, não pretende uma
reforma radical. Acredita sim que a construção em conjunto valorizando as relações
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interpessoais entre docente e seus pares e docente com seus alunos, poderá
desenvolver uma educação intelectual globalizadora necessária para iniciar uma
formação de atitudes positivas para ação docente.
1.2.2

Formação docente

As relações de educação e cultura devem ser levadas em consideração na
formação docente. Conforme o art. 1º da LDB nº 9.394/96, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases), ressalta-se a interação intrínseca entre essas duas
relações citadas anteriormente. O mundo da cultura é o mundo das possibilidades, de
um equilíbrio que nunca se completa, um território de ousadias, onde se conflitam o
que é tido como autorizado socialmente e a insuficiência do estatuto da tradição, para
legitimar sua incorporação na proposta pedagógica do Centro de Educação
Profissional de Curitiba onde se faz a atual investigação científica. (NUNES, 2002)
O exercício da docência pressupõe uma arrojada tarefa, que não pode
prescindir de estratégias interpretativas, na análise da pertinência social e dos
desdobramentos das escolhas que são processadas. Assim, passa a ser configurada, no
mínimo, uma dupla exigência, como já fora mencionado anteriormente, a partir da
competência que tem o profissional da educação inspirada nos ideais da educação
nacional. (NUNES, 2002)
O programa de formação docente para professores da educação profissional
tecnológica vem para, em primeiro lugar contribuir para o exercício da atividade
docente, para a evolução de conhecimentos que favoreçam as leituras e as mudanças
da realidade e, também, influenciar no processo de seleção do que representa “a
experiência coletiva e a cultura viva de uma comunidade” (NUNES, 2002, p.44).
Em função dessa experiência coletiva relatada anteriormente, o educador
compartilha das decisões a respeito de quais saberes e materiais culturais deverão ser
socializados tendo em vista o exercício pleno da cidadania. Dessa forma, o professor
assume sua condição de intelectual face, o professor assume sua condição intelectual
face à possibilidade de integrar-se no fecundo debate a refeito dos valores, das
concepções e dos modos de convivência que deverão ser priorizados, através do
currículo.
1.2.3

Currículo da Formação Docente

A ação de educar tem assumido em nossa sociedade uma complexidade
crescente. Por essa razão, o planejamento de tal adquire centralidade na teoria e na
prática educacional. Planejar a ação docente na formação pedagógica de escola que
oferta educação profissional tecnológica, pressupõe que se satisfaçam três condições:
estabelecer aonde se pretende chegar, o que implica delimitar com clareza um projeto
educativo; conhecer a que distância se está do ponto de chegada que é o discernimento
de qual a melhor metodologia a ser aplicada em qual turma. É preciso também
estabelecer o que é preciso fazer para reduzir a distância entre o que se pretende e de
onde se está partindo. (SILVA, 2013)
A função social da escola perpassa formação docente, a humanização da
aprendizagem de alunos e docentes. Para tanto se faz necessário um planejamento,
observado em seus diferentes âmbitos, dependendo das intenções do projeto político
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pedagógico da escola, que se explicitam numa perspectiva de formação humana.
(SILVA, 2013)
1.2.4

Função social da ação docente

Um projeto educacional compatível com a transição de padrões sociais pela
qual passamos não pode separar a relação afetiva da relação profissional entre
professores e seus pares e seus alunos. (MARTINELLI, 1999)
A Educação destinada à construção de uma formação harmoniosa que
forma professores felizes e saudáveis, requer forçosamente se aprofundar no
conhecimento da força da transformação e unificadora que é o respeito e a relação
interpessoal com generosidade. Ser professor com o serviço da generosidade enobrece
os seus atos. O servir pedagógico com cunho cidadão vai ao encontro da função social
da ação docente, vai além da sala de aula, significa que ao final de um dia de aula
aprende mais e compartilha com seus alunos a alegria de sua riqueza de ter aprendido
com os mesmos, disseminando conhecimento. (MARTINELLI, 1999)
A função social da ação docente proposta na escola de educação
profissional tecnológica de Curitiba, propõe uma educação universalista, humanista e
cidadã. Trabalha com resgate de valores humanos que se encontram esquecidos e
deixados de lado devido a intolerância ao diferente. Busca-se desenvolver nos
professores inicialmente competências que valorizem o que cada um tem de melhor,
suas habilidades. A partir delas, daí sim, trabalhar as competências que faltam para
darem conta do trabalho pedagógico dentro de sua disciplina no curso técnico em
estética. (MARTINELLI, 1999)
Percebeu-se com isso que alguns professores, como uma Biomédica que
leciona, Nutrição, uma afetividade tamanha junto as alunas da turma Manhã, que a fez
modificar e ampliar as aulas práticas de seu planejamento inicial. Aproximou-se mais
das alunas e as fez sentirem-se parte da construção das aulas. Não deixou de fazer
cobranças nem avaliações, mas teve um olhar diferente. Com isso as alunas da manhã,
que tiveram aula no mesmo período de tempo que a turma da noite que não houve a
mesma relação, teve um rendimento e um entendimento, uma aprendizagem muito
mais significativa voltada a sua pratica profissional.
Isso posto, segundo MARTINELLI (1999),
“o desenvolvimento da capacidade de ouvir e sentir o outro busca a
compreensão e o enriquecimento mútuo entre professores e seus
alunos. A visão global, contextualizada com a eliminação da
fragmentação do conhecimento, identifica em valores humanos com
a proposta de transdisciplinaridade. O prisma holístico é um ponto
comum e fundamental. O aprofundamento da procura de elos entre
todas as disciplinas, conscientes de que todas fazem parte do
conhecimento, não valorizando nenhuma em detrimento das demais,
mas englobando-a e ampliando as dimensões do aprendizado, é a
maior similaridade.” ( p. 30-31)

A similaridade referida pela autora citada acima se trata entre a função
social da escola e a trasndisciplinaridade que segunda MARTNELLI, 1999, é uma
visão integrada do conhecimento que amplia as dimensões dos conteúdos de cada
disciplina para uma compreensão integral da vida.
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1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A técnica utilizada foi da investigação descritiva (ALVARENGA, 2010)
qualitativa, fundamentalmente descritiva com reduzido número de alunos, uma vez
que a escola (universo da pesquisa) possui apenas 50 alunos e apenas uma docente que
leciona a Unidade Curricular de Drenagem linfática. As 50 alunas são divididas em 4
turmas: Manhã 15, Tarde 10, Noite, 12 e Sábado 13 alunas.
Após a contratação da professora feita por meio de analise curricular e
banca examinadora, a docente passou para a equipe pedagógica da escola liderada por
uma pedagoga. Nessa fase a primeira informação repassada a docente é como ela
deverá distribuir os conteúdos da ementa durante as 40 aulas que terá com suas
turmas. É ensinado a como distribuir conteúdo teóricos e práticos, sem banalizar os
teóricos, pois trata-se de disciplina de extrema importância para saúde e bem estar dos
pacientes e futuros clientes que serão tratados pelas futuras técnicas em estética.
Percebe-se que a resistência inicia aí: para que fazer essa distribuição,
indicando datas e horários, indicando avaliações, e tipos de avaliações. Para que serve
isso? – Indaga a professora fisioterapeuta com 30 anos de experiência na área de
drenagem, com mais de 10 anos de experiência em treinamentos de cursos livres e
iniciando sua carreira docente num curso técnico. E a resistência continua quando a
pedagoga afirma que é preciso não apenas fazer a divisão no formulário intitulado
“plano de Disciplina”, mas precisa também impreterivelmente, lê-lo item a item em
sala de aula, explicando cada tópico, cada avaliação, cada critério. Ao longo de 3 anos
de existência da escola, em toda avaliação institucional, sempre existe o apontamento
negativo por parte dos alunos de que não são 100% dos docentes que apresentam o
Plano, alguns leem apenas para cumprir a obrigatoriedade e outros mandam ler em
casa e nunca mais mencionam o plano.

1.3.1 Apresentação e análise dos dados
A disciplina que mais reprova no curso Técnico em Estética da
escola em questão, é a disciplina de Drenagem linfática. Nesta lamentável situação
não podemos afirmar o que Cora Coralina afirma: Feliz daquele que transfere o que
sabe e que aprende o que ensina, pois neste caso, foi preciso trocar de professor, para
um profissional tão qualificado quanto, mas que tivesse perfil de educador e não de
instrutor.
As considerações feitas aqui, pela autora deste artigo sobre o
papel do professor no curso técnico em estética, sobre o docente atuando na educação
tecnológica profissional, são mais frutos da experiência dos últimos 3 anos de trabalho
como administradora pedagógica da referida escola do que aprofundamento teórico da
educação. Não se buscou discorrer sobre o âmbito técnico do papel do professor,
aspecto deveras importante, mas sobre aquilo que o caracteriza como educador de
futuros profissionais da área da saúde, beleza e bem-estar.
Por certo, as reflexões aqui desenvolvidas também evidenciam
alguns princípios teóricos e filosóficos sobre os quais estão assentadas os
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direcionamentos pedagógicos do processo de orientação de educação continuada.
Ocorre que dos 50 alunos, 24 já concluíram o curso e 6 ficaram em dependência em
Drenagem Linfática, incluindo as 4 turmas. É a única disciplina teórico pratico que
teve reprovação por nota em 100% dos casos, ou seja, tiveram o mínimo de presença
obrigatória pela legislação vigente e mesmo assim não conseguiram desenvolver as
competências necessárias para cumprir os conteúdos e avaliações da referida
disciplina. Quer resultados diferente, faça e pense diferente. Por isso foi alterado o
docente que iniciará o novo trabalho incluindo com as alunas em dependência neste
primeiro semestre de 2018. Num próximo ensaio, será relatado sobre o resultado e
sobre os novos recursos incluindo o uso da tecnologia da informação e da
comunicação no desenvolvimento das aulas.
Portanto, WATKINS (2005), enfatiza que a nova maneira de ver e
gerenciar a escola técnica profissional é trata-la como uma comunidade de
aprendizagem.
A função da escola técnica não pode ser colocada em termo dicotômicos,
instruir ou educar. Precisa ser pensada em termos de inclusão, como o estudo já
mencionada apresentado na FAE, no 5º Simpósio de Pesquisa e 11º seminário de
iniciação cientifica, sob o título ROMPENDO PARADIGMAS UTÓPICOS:
Diversidade de Mundos e Experiências Escolares Malsucedidas e seu Impacto na
Formação Profissional. (FLAUZINO, 2017)

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que o docente da Educação Profissional Tecnologia com foco
na área da saúde, beleza e bem-estar, deve sim ser um trabalhador experiente, que
tutele a aprendizagem dos novos e futuros trabalhadores técnicos em estética.
Basta saber fazer bem feito o trabalho docente, o que fica facilitado pelas
tecnologias e pelo domínio dos processos de trabalho do profissional docente
percebido na alteração de metodologia aplicada nas disciplinas de Anatomia e
Fisiologia e Histologia, cujo objeto de estudo foi aprestado na semana de educação do
curso de Pedagogia do Centro Universitário FAE em novembro de 2017. Naquele
referido estudo, levantou-se a questão de desistência de alunos sempre quando
cursavam as referidas disciplinas. Após a troca de professor que agora é
comprometido com o aprendizado dos alunos de maneira lúdica, concreta e
principalmente contextualizadas à área da estética, não houve mais desistência nessas
disciplinas.
É preciso que a educação dos estudantes seja realizada, principalmente em
sala de aula e nos demais ambiente acadêmicos, com múltiplas atividades pedagógicas
que são desenvolvidas sob a orientação direta dos professores.
O potencial formativo da escola pode ser mais plenamente exercitado e
alcançado, quando a instituição consegue implantar o conceito de comunidade no seu
todo e nas célias educativas que constituem, que são as salas de aula. A vivência
comunitária autentica enseja, por outro lado, a integração do que há de melhor em
aprendizagem na educação tecnológica profissional com o que há de melhor na vida
social dos estudantes do curso técnico em estética, objeto de estudo deste ensaio.
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A proposta final deste artigo é habilitar comunidades virtuais de
aprendizagem para a formação de alunos do curso técnico em estética, onde serão
relatadas as experiências compartilhas pela professora usando as redes sociais como
parte das tarefas de sua disciplina intitulada: inovações Tecnológicas na estética. Esse
será e terceiro e último recorte da tese de doutorado em Ciências da Educação a ser
publicado no segundo semestre de 2018.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NA
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
LOPES, Idina Maria Pereira Alves37 - UNISAL
LIMA, Ieda Maria38 - UNISAL
Resumo
Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado apresentada em janeiro de 2018, na
Universidade San Lorenzo, sobre o tema EducaçãoInfantil: possibilidades e
desafiosnaconstrução do currículo da EducaçãoInfantil no município de Sobral, Ceará
/Brasil.Teve como objetivo conhecer o processo de construção do currículo
estruturado da Educação Infantil que será implementado nas escolas públicas
municipais na Cidade de Sobral-CE/BR. Percebeu-se que, no problema foi
identificado que de acordo com as DCNEI, em seu artigo 9º os dois grandes eixos
estruturantes na educação infantil são as interações e as brincadeiras e que o desafio
está em adequar o que diz a lei às práticas efetivas dos docentes em sala de aula dentro
de um currículo estruturado, sem impedir, principalmente os docentes, de ampliar o
universo de conhecimento e experiências das crianças no ambiente escolar. Desta
forma a justificativa foi que esse currículo estruturado facilitará a organização da
aprendizagem das crianças pequenas, bem como, proporcionará ao professor
autonomia para realizar seu planejamento com o auxilio do curriculo dando abertura
aos profissionais da escola para trabalhar com o que é peculiar de cada escola ou
comunidade onde a escola está inserida. A fundamentação teórica contemplou a
história e as concepções do curriculosob o olhar de diversos autores. A pesquisa do
tipo quantitativa, foi realizada com a aplicação de questionários estruturados. Como
resultados foram identificados diversas condições favoráveis à construção do currículo
da educação infantil. Embora, tenha descoberto que no decorrer do processo de
construção do currículo outros elementos contribuirão para a sua construção. Concluise que a construção do currículo da educação infantil do município de Sobral será um
marco positivo dentro da história da política educacional desta cidade.
Palavras–chave: Currículo. Infantil. Educação.
INTRODUÇÃO
Há uma Base Nacional Curricular Comum – BNCC que norteia a educação
básica do Brasil em relação ao que deve ser aprendido pelos alunos. Nota-se, portanto,
que é uma orientação geral que tem a pretensão de atender as necessidades
pedagógicas para o bom atendimento e desempenho de todas as escolas. A tomada de
consciência a respeito do currículo estruturado e adequado a cada nível de ensino,
neste caso, Educação Infantil, se faz necessária uma vez que, a busca pela melhoria na
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qualidade do ensino perpassa pela elaboração do curriculo. Principalmente, quando
esta elaboração tiver o olhar de todos os envolvidos nesse processo educativo e
pedagógico: professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pais, e comunidade
escolar onde o currículo for aplicado.
O problema da investigação partiu da percepção de que no município de
Sobral CE/BR o currículo que é seguido na Educação Infantil é fundamentado
principalmente no livro didático e de uma maneira geral com as orientações das
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil mais precisamente com o
artigo 9° destas mesmas diretrizes. Teve como objetivo conhecer o processo de
construção do currículo da Educação Infantil que será implementado nas escolas
públicas municipais de Sobral, CE/BR. A metodologia utilizada foi a quantitativa, o
método dedutivo, de nível descritivo,de corte longitudinal prospectivo tendo como
técnica a pesquisa de campo.
Autores como Oliveira (2011), Kuhlmann(2004), Faria(2012),
Macedo(2013) Kulisz(2004) defendem uma construção de currículo para a educação
infantil partindo de princípios que considerem as crianças como seres de direitos,
cidadãos capazes de desenvolver sua autonomia, seu intelecto através de um
atendimento integral na educação infantil privilegiando as interações e brincadeiras
entre as crianças .
Considerando o pensamento desses autores e as experiências das escolas
municipais de educação infantil do município de Sobral,CE/BR e o acompanhamento
técnico da secretaria de educação buscou-se conhecer o processo de construção do
currículo da educação infantil de Sobral,CE/BR através de pesquisa com professores,
gestores e pais .
Essa elaboração de um currículo para a Educação Infantil do município de
Sobral/CE/BR é um desafio para esta rede de ensino, visto que na maioria dos
municípios brasileiros não existe algo semelhante para esta etapa da educação básica.
Esta pesquisa propôs mostrar as vantagens em se ter um currículo
estruturado partindo das experiências que o município de Sobral /CE/BR possui e os
desafios em criar algo novo, adequado à realidade local e, claro, à faixa etária das
crianças de zero a 05 anos, sem deixar de atender, evidentemente, o que diz a
legislação que resguarda a Educação no Brasil.
HISTORICIZANDO O TERMO CURRICULO
De acordo com a Etimologia a expressão curriculum tem sua origem no
latim que tem como significado pista, caminho, trajeto, percurso, pista ou circuito
atlético; é também referência ao pensarmos em “ordem como seqüência” e a “ordem
como estrutura”. Neste último sentido relembra as práticas educativas do século XVI,
a partir do Modus ET Ordo Parisienses que designava a combinação e a subdivisão
das escolas em classes, com a retenção da instrução individualizada, isto é, aluno por
aluno e Ordo(ordem) com dois significados: seqüência(ordem de eventos) e
coerência(sociedade ordenada)(Hamilton,1992).
William Pinar(2003,2004) utiliza a palavra curriculum em um sentido
renovado: curriculum significa em sua origem “pista de corrida” e deriva do verbo
currere, em latim, quer dizer “correr”. Então Pinar compreende–o como uma
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atividade, uma ação, algo em movimento, sempre. E ressalta que esta palavra “pista de
corrida”(substantivo) sai do modo estático para a compreensão de movimento de
“percorrer a pista” , ou seja, traz , assim, a idéia de conhecimento, conhecer para
entender, entender para aprender e é na pista que se faz este percurso. “É como
atividade que o currículo deve ser compreendido uma atividade que não se limita à
nossa vida escolar, educacional, mas à nossa vida inteira.(SILVA,2011,P.43)”
A primeira vez que a palavra curriculum foi relacionada aos meios
educacionais se reportam ao século XVI. Segundo (Hamilton,1992) a idéia de
currículo estava ligada à “ordem como estrutura” e “ordem como sequencia” em
função de determinada eficiência social. Assim, na Universidade de LEIDEN (1582),
os registros constam que “tendo completado o curriculum de seus estudos” o
certificado era concedido ao aluno. Já na Universidade de GLASGOW (1633) o
curriculum referia-se ao curso inteiro de vários anos , seguido pelos estudantes , e não
apenas às unidades pedagógicas curtas.
Segundo Forquim (1993, p. 22) a semântica da palavra inglesa curriculum
vai além de designar uma categoria para privilegiar a questão dos conteúdos e a forma
como estes conteúdos se organizam nos cursos. E acrescenta:
Um percurso educacional,um conjunto continuo de situações de
aprendizagem (“learningexperiences) às quais um individuo vê-se
exposto ao longo de um dado período, no contexto de uma
instituição de educação formal.

Existe pouca literatura sobre as origens do curriculum. Hamilton(1992),
atribui ao OXFORD ENGLISH DICTIONARY a fonte mais antiga em que localizou
o termo “curriculum”, nos registros de 1633 da Universidade de Glasgow, Escócia. O
mesmo também afirma que “a palavra aparece num atestado concedido a um mestre
quando de sua graduação”.
Saviani, (1995, p.16) escreveu:
Possivelmente teria sido empregado já em 1582, nas escriturações
da Universidade de Leiden, Holanda(fundada, aliás, na segunda
metade do século XVI, com claros propósitos de “formar
predicadores protestantes”).

Hamilton(1999,p.46) relata também que o termo educacional “curriculum”
tenha sido originado, não em Genebra, mas no discurso latino de suas congregações
derivadas, do final do século XVI. E que provavelmente o portador da “idéia” de
curriculum tenha sido do escocês Andrew Melville, professor da academia de Genebra
de (1569-1574).
Como se vê o termo curriculum no decorrer da história sofreu mudanças de
sentido, ampliando seu significado para além da etimologia. O que vemos hoje em
termos educacionais é que currículo é um conjunto de concepções, ações, conteúdos
organizados, ainda por série/ano, transmitidos ou ensinados a alguém para que estes
tenham conhecimentos coletivos, ou seja, todos devem saber, aprender as mesmas
situações propostas para que os mesmos tenham as mesmas oportunidades.
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Concepções de Currículo
Neste tópico vai ser visto as muitas concepções sobre currículo que
diversos autores e estudiosos da área escreveram ou pesquisaram sobre este tema.
GimenoSacristán(1999,p.205) relata que :
O protótipo de currículo da modernidade pedagógica
tem suasraízes na concepção de Paidéia ateniense que
era elitista, porquea formação era para a classe
dominante.( SACRISTÁN1999,p.205 )

Entre os séculos XVI e XVIII houve a mudança do regime feudal para o
capitalista. Com isso, todas as áreas da sociedade também sofreram mudanças:
jurídica, política, econômica, social, ideológica e por fim, o sistema de ensino sofreu
uma reestruturação significativa: do ensino individualizado (preceptor-aluno) para o
ensino organizado em classes. Como acontece ainda nos dias atuais. Só que na época,
todas as classes deveriam passar pelo mesmo percurso, pelas mesmas provas, até
concluir o curso e receber o diploma. Daí o termo curriculum saiu da idéia de
atividade física para o campo pedagógico.
Quando se fala de currículo estão implícitas as dimensões pedagógica(
conteúdos, rotinas, concepção de escola...) bem como a dimensão política(opção de
valores e escolhas...)
São muitas e distintas as concepções de currículo. Diversos autores,
estudiosos e pesquisadores sobre o tema descrevem que não há verdade absoluta.
Principalmente em relação ao conhecimento porque o mesmo é dinâmico, ativo, está
sempre se transformando ou sendo visto a partir de outros olhares não só
educacionais, mas político, social, cultural , econômico.
De inicio como já foi dito o termo currículo não era, diga-se, da área
pedagógica. Com a inserção dele no campo didático, passou por diversas definições
reforçando a idéia de um processo em constante evolução e porque não dizer, de
construção já que os sujeitos desse processo são muitos e não estão em só lugar:
comunidade, escolas, creches, universidades .
Então o currículo precisa ser visto, estudado a partir de sua época, da
sociedade e da comunidade onde o mesmo vai ser vivenciado. Não existe neutralidade
em se tratando de currículo.
Os estudos e reflexões que abordam o conceito de currículosão recentes.
Para Grundy(1987) ,o mesmo não deve ser concebido como um conceito, mas sim
como algo que se constrói culturalmente. Porque não é algo distante da vivência de
escola, ao contrário é parte inerente ao chão da sala de aula e da escola como um todo.
Sendo assim, é difícil entendê-lo desvinculado dos contextos nos quais se
insere(Sacristán, 2000p.20). Compreendendo currículo como uma construção social,
Sacristán, afirma que através do curriculo se define qual conhecimento é válido
socialmente, assim , torna-se evidente, as questões de poder pertinentes às questões
curriculares.
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No decorrer da História, foram surgindo outras concepções de currículo. E
ainda surgem. Segundo os estudos de Saviani(1998) de uma maneira geral o que se
constatou sobre currículo foi:
a)

A noção de currículo vincula-se às questões de poder e de controle;

b)

As disciplinas escolares, apresentadas no chamado currículo formal ,
são estipuladas a partir de negociações tensas e conflituosas e nem
sempre consensuais;

c)

O currículo apresenta uma relação direta com a cultura e, em essência
deveria abordar e transmitir “os saberes culturalmente acumulados”

d)

Currículos ditados por Estados-Nações dominantes têm servido de
modelo para outros países, o que tem ocasionado a estandardização
curricular.

Nenhum conhecimento é neutro. Há implicitamente algo pessoal ou não
em relação ao que se defende. A partir de suas vivencias, práticas vai se formando um
conceito ou defendendo uma idéia sobre isto ou aquilo. Com o currículo não é
diferente. Amplia-se o interesse, pois mexe com estruturas políticas, econômicas,
culturais, enfim, com o que se quer que o alunado aprenda.
De acordo com Saviani (1998) deve-se analisar e interpretar os conceitos de
currículo a partir da história do mesmo ou dos saberes escolares. Pois é um processo
dinâmico, irregular e instável. Porque depende dos fatos e da época em que se está
estudando o currículo. Não levar em conta, todos os interesses e interessados em
consideração é um risco , pois torna-se algo solto dentro de um contexto histórico,
social e político.
Isso deve-se ao fato de que o currículo é uma práxis e não algo estático,
imóvel. O mesmo acompanha as mudanças sociais, políticas, culturais de cada época,
de cada instituição escolar, de cada comunidade onde a escola está inserida. Daí se
conclui que todo currículo tem uma intencionalidade. Há sempre algo por trás da
defesa de uma concepção curricular, uma relação de poder. Alguns grupos têm poder
para definir conteúdos de acordo com as idéias dominantes, outros definem conteúdos
diferentes para diferentes grupos; e, ainda outros grupos têm poder para definir
relações entre as próprias áreas do saber, isolando-as, conectando-as, enfim,buscando
aproximar ou adequar a proposta de currículo à sociedade que se deseja formar.
Na Educação Infantil alguns autores expressam suas concepções sobre
currículo (FARIA, 2012):
•

Sônia Kramer: não diferencia currículo de proposta pedagógica; ambos são
caminhos a serem percorridos;

•

Ana Maria Melo: para ela é proposta psicopedagógica;

•

Zilma de Moraes Ramos de Oliveira: currículo é um balizar de ações;

•

Maria Lúcia Machado: proposta ou projeto político pedagógico porque
sugere a idéia de incompletude, a ser cotidianamente transformada pelo
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presente (2004, p.7). Porém a mesma relaciona currículo a situação de
ensino e aprendizagem formal com seus conteúdos e disciplinas escolares.
Em nenhuma época ou contexto histórico social o currículo pode ser
entendido como algo concluído e pronto a ser realizado em qualquer ambiente escolar.
É muito pequena essa compreensão. Como também reduzir o currículo a uma lista de
conteúdos a serem ministrados pelos docentes durante o ano letivo é muito perigoso
porque reduz também as possibilidades desses docentes de ampliarem as experiências
de seus alunos intelectualmente, bem como, social e culturalmente.
De acordo com Kramer, (2003), qualquer proposta curricular, projeto
político-pedagógico é uma construção, um trabalho de opção, pois esse documento vai
mostrar que tipo de pessoa se quer formar, de sociedade e de mundo se quer construir.
Segundo Selma Cunha Ribeiro Athyde, psicóloga, afirma que a concepção
curricular envolve duas tipificações: o currículo manifesto- que é o que está claro na
proposta pedagógica e o currículo oculto – refere-se a todos aqueles aspectos que não
são explícitos , mas que estão sendo trabalhados no espaço escolar.
No currículo oculto, como o nome já sugere envolve muitos fatores:
relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e o tempo
na escola; modos de distribuir alunos por grupamentos e turmas, mensagens implícitas
nas falas dos professores (as)e nos livros didáticos, etc (ibidem,ibidem).
Na teoria critica do currículo busca-se um trabalho interdisciplinar, o
menos fragmentado possível, mais participativo que tem suas raízes nos pensamentos
de Paulo Freire. Perguntas como o que, como e por que, nesta concepção, sempre vão
estar presentes. Porque se entende que a escola ao mesmo tempo em que é um lugar de
novos aprendizados também é um lugar de conflitos, tensões, que poderão ser
convertidos em saberes ou provocar reflexões nos sujeitos envolvidos.
Na perspectiva histórico - critica, fundamentada na Pedagogia CriticoSocial dos Conteúdos(LIBANEO,1990) o currículo deve resgatar sua função de
ensino, onde a escola possibilita às camadas populares o acesso ao conhecimento
sistematizado e cientifico. Concebe a escola como um espaço político onde as
desigualdades sociais poderão ser amenizadas por meio de uma educação de
qualidade.
Como já foi dito o currículo em nenhuma situação é neutro. O resgate nesta
concepção é histórico e socialmente determinado.
Segundo Silva,
a pedagogia crítico-social dos conteúdos considera importante a
existência de um currículo comum básico entendido como um
conjunto sistematizado de conhecimentos propostos para subsidiar o
trabalho das escolas e professores de um determinado sistema
escolar. Os conteúdos devem ser estabelecidos em função de sua
relevância social e selecionados a partir do acervo cultural
disponível e convertidos em saber escolar, isto é, seqüenciados e
dosados segundo as finalidades de cada nível de ensino, as
características de cada matéria, os aspectos bio-psico-sócio culturais
de desenvolvimento cognitivo do aluno, visando à compreensão
reflexiva e crítica da realidade e à produção de novos
conhecimentos (SILVA apud SAVIANI, 1998, p. 48)
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Nessa concepção, o docente deverá ter muito domínio do conteúdo e das
técnicas para ministrá-lo.
A concepção marxista sobre o currículo tem seus estudos enraizados no
pensamento de Marx, Makarento, Vygotsky, Luria, Leontiev e outros. As exigências
estão voltadas para a formação do homem moderno, contemporâneo ou seja, preparar
este homem para as possíveis tarefas que os esperam.(Coleção UAB –UFSCAR,p.38)
Na Pedagogia Socialista o conhecimento é definido como um processo que
se inicia na percepção das propriedades externas ao objeto- reconhecido como o
conhecimento sensorial depois de ajustes internos sai do sensorial e avança para o
racional (coleção UAB UFSCAR). Assim o individuo precisa sair do conhecimento
espontâneo, ingênuo, e atingir o conhecimento cientifico, teórico que lhe possibilite o
convívio na sociedade superando as contradições que nela existem ou insistem em se
multiplicar.
Para a Educação Infantil Maria Lucia Machado prefere denominar
currículo de projeto pedagógico por ser um trabalho com crianças pequenas, a saber:
[...]como conjunto de intenções, ações e interações presente no
cotidiano de qualquer instituição que atenda regularmente crianças
de 0 a 6 anos, devendo estar registrado em documentos escritos pela
equipe de profissionais. Esse conjunto de intenções diz respeito aos
pontos de partida que determinado grupo de profissionais tem como
consensual entre si, no que se refere a concepção de criança
pequena, á função da instituição infantil, o papel dos profissionais,
da família e da comunidade(MACHADO,2004, p.6).

Para Cruz, na área da Educação Infantil o compartilhamento de
significados, entre os atores que participam da comunidade escolar é o inicio do
processo de elaboração de um currículo ou de uma proposta pedagógica para cada
instituição infantil, até porque,
[.....] “os documentos elaborados para as redes de ensino não
substituem esse processo, apenas oferecem às instituições existentes
ou que serão criadas princípios norteadores que as auxiliam a
elaborar, desenvolver e avaliar o eu próprio projeto pedagógico
(ibidem, ibidem)

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil(2009)apresentam uma
ideia que leva em consideração o contexto da prática e a busca de articular as
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos produzidos na
sociedade: artísticos, culturais..., ao explicitar em seu artigo 3º que
Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5
anos de idade.(Brasil, DCNEI,2009,art.3º)

Segundo Zilma de Moraes(2010) o projeto pedagógico é o plano orientador
das ações de educação e cuidado das creches e pré-escolas, pois este define as metas
que se desejam para o desenvolvimento das crianças.
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Nas discussões sobre currículo da Educação Infantil deve se levar em
conta alguns elementos que dão suporte a estrutura curricular: rotina das atividades,
organização do tempo, seleção de materiais e espaços, definição de conteúdos,
metodologia condizente com a teoria adotada, cuidados com a saúde e nutrição. Sem
deixar de lado as formas de avaliação do processo educativo, ou seja, da evolução do
desenvolvimento de cada criança. Ainda de acordo com Zilma de Moraes, outro
aspecto bastante relevante é a participação dos pais neste processo dentro da escola.
A efetiva contribuição dos pais tem gerado resultados positivos no desenvolvimento
das crianças.
A crescente discussão entre formuladores, gestores, especialistas em
educação infantil acerca do currículo para essa faixa etária tem sido importante para as
produções acadêmicas bem como para as instancias governamentais.
Vale salientar que a concepção que se tem de criança, infância, constituem
elementos fortes na elaboração do currículo para a Educação Infantil.
A Política de Educação no Município de Sobral- Ceará- Brasil
Assim como em muitos municípios brasileiros, Sobral buscou, com a nova
Lei de Diretrizes e Base(LDB, 1996), implementar mudanças em sua rede de ensino.
Partiu de um diagnóstico de leitura e escrita de seus alunos do antiga 2ª serie e como
resultado obteve um cenário bastante preocupante: metade das crianças avaliadas não
sabiam ler.
Os gestores municipais dessa época resolveram iniciar as estratégias para
alavancar os resultados começando pelo ABC(INEP,2005), ou seja, “começando pelo
começo” porque acreditavam e estavam certos de que alfabetizando as crianças na
idade certa elas teriam todas as chances de seguir seus estudos desenvolvendo todas
as suas habilidades.
A política de educação em sobral com foco na aprendizagem teve inicio em
2001 com ações sistêmicas, sustentado por três pilares: mudança da prática
pedagógica, fortalecimento da autonomia da escola e monitoramento dos resultados de
aprendizagem com base em indicadores, (INEP, 2005).
Esses três pilares, a cada ano iam sendo revisitados e, a partir dos novos
desafios surgidos, os gestores municipais qualificavam as ações, o acompanhamento
às escolas e aos resultados. Novas funções surgiram como a superintendência
pedagógica, coordenação de: resultados, de ensino fundamental, educação infantil.
Tudo isso com o objetivo de continuar a qualificação do acompanhamento às escolas.
Hoje, 2017, a rede de ensino de Sobral é reconhecida como a melhor rede
de ensino público do Brasil. Situada no município do nordeste brasileiro onde não se
acreditava que resultados tão significativos e crescentes pudessem existir.
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A rede de ensino já construiu seu currículo de português e matemática para
o ensino fundamental e, agora, de maneira inovadora propõe com os vários segmentos
da educação infantil, iniciar a construção do currículo da educação infantil.
PERCURSOS METODOLÓGICOS
A pesquisa realizada se caracterizou como uma pesquisa bibliográfica e
de campo do tipo descritiva, com abordagem quantitativa, cujos instrumentos
utilizados foram a observação em lócuo e aplicação de questionário para gestores,
professores e pais das escolas pesquisadas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Sujeitos

População

Amostra

%Amostra

Gestores

8

4

50%

Professores

78

38

48,70%

Responsáveis(*)

1.370

101

7,37%

Total

1.456

143

9,82%

(*) a quantidade de Responsáveis é aproximadamente a quantidade de
alunos matriculados
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS - Professores

Series1, Não,

68,50%
Conhecimeto sobre Currículo Estruturado

Series1, Sim,
31,50%

Fonte: pesquisa direta
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No universo de 38 (trinta e oito) professores em se tratando e
conhecimento de currículo, os professores das três escolas pesquisadas da rede de
ensino de Sobral, 31,5% demonstraram não ter conhecimento do que é currículo
estruturado.
Isso faz com que se pense que esses professores trabalham o currículo do
livro didático ou o que a escola apresenta em sua proposta curricular, mas o mesmo
não tem consciência em qual estrutura está organizada as atividades que ele(ela)
trabalha com as crianças.
Já 68,5% dos professores tem consciência do que é um currículo
estruturado, e em seu fazer pedagógico isso fica muito bem evidenciado
A partir do gráfico acima percebeu-se que 95%, a grande maioria, dos
professores pesquisados não participa do processo de construção do currículo da
educação infantil da rede de ensino de Sobral.
Vale ressaltar que 68% (consultar gráfico anterior) dos entrevistados tem
conhecimento sobre o que é currículo estruturado, mas mesmo assim não participam
desse processo de construção. Ou porque a escola ainda não deu inicio às discussões
sobre o mesmo ou porque a escola está aguardando a Secretaria de Educação do
município de Sobral proporcionar à toda rede de ensino através de assembléias com
todos os professores a apresentação da proposta de trabalho para a construção do
currículo da educação infantil
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – Gestores
Você participa da elaboração do Currículo Estruturado, caso a
resposta seja SIM, como está sendo sua participação?
Dois dos gestores responderam que participam da elaboração do currículo
estruturado, correspondendo assim a 50% dos entrevistados, logicamente os outros
50% não participam.
CONCLUSÃO
Com a pesquisa pode-se perceber que a maioria dos professores tratam de
currículo somente como sendo os conteúdos curriculares. Ainda não ampliaram seu
olhar e seu conhecimento para descobrir que currículo é tudo que está
pedagogicamente organizado ou não, que passa pelas vivencias das crianças, dos
professores, de todos que compõem a comunidade escolar, enfim, o que pensam e
como agem quando se trata do ensino e da aprendizagem.

RECOMENDAÇÕES
•

Participação efetiva dos pais na elaboração do currículo;

•

Formação dos professores com estudos sobre a história da educação
Infantil no Brasil e no mundo;

•

Encontros formativos também para os pais.
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA EGRESSOS DE
CURSOS SUPERIORES EM ESTÉTICA: UMA NECESSIDADE
URGENTE
B R E S C I A N I , M a r c i o R e n a t o 39
F L A U Z I N O , S i m o n e 40
F r a n c i s c o R i c a r d o A l m e i d a A m o r i m 41
RESUMO
A presente pesquisa sobre Serviços de Orientação Educacional –
OE, aplicada à alunos egressos de cursos de Graduação em
Estética tem por objetivo identificar qual o papel do Orientador
Educacional em uma instituição de Ensino Superior que oferta
curso de graduação em Estética de Curitiba/PR. A relevância da
pesquisa se dá no estudo da função da OE abordada sob esse
enfoque. A problematização trata da falta de domínio e técnicas
específicas dos egressos de cursos de graduação em estética. Para
algumas áreas as (os) acadêmicas (os) já iniciam a pratica mesmo
antes de concluir a graduação como estágios que ofertam bolsa
com valores atrativos. No entanto, não conseguem ser contratados
ao final do estágio. Por outro lado, há o egresso que não consegue
colocação no mercado de trabalho devido a sua região ou ainda
devido à crise econômica. O desenho metodológico, foi a pesquisa
quantitativa de tipo experimental e descritiva, através de
questionário estruturado impresso com questões objetivas e
observações, utilizando planilha Excel para tabulação e gráficos.
A análise dos dados permitiu verificar que o OE no Ensino
superior é substituído pelo trabalho do coordenador do curso,
erroneamente. Ao final desse estudo concluiu-se que a falta do
serviço de OE no ensino superior, neste caso, no curso de
graduação em Estética, faz com que as instituições lancem no
mercado de trabalho profissionais não necessariamente convictos
de sua total responsabilidade e não há um trabalho de mediação de
forma que os alunos se sintam preparados para enfrentar o
mercado de trabalho.
Palavras-chave:
Orientação
Superior; Estética.

Educacional;

Egressos

Curso
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Introdução
Segundo GRISPUN (2011), o conceito de Orientação
Educacional – OE, é um processo dinâmico, contínuo e
sistemático, estando integrada em todo o currículo escolar sempre
encarando o aluno como um ser global que deve desenvolver-se
harmoniosa e equilibradamente em todos os aspectos: intelectual,
físico, social, moral, estético, político, educacional e vocacional.
O desenvolvimento “harmonioso” citado por GRISPUN, passa pelo
desenvolvimento de competências profissionais. Quando se trata
de formação técnica na área da saúde como é para os alunos e
egressos de cursos Superiores de Tecnologia em Estética, o
objetivo principal deve ser o bem estar e segurança da população.
Logo a fundamentação teórica, o embasamento científico e o
conhecimento legal no que tange a área de atuação do futuro
esteticista precisa ser levado em conta não apenas durante a
elaboração do Projeto Pedagógico de Curso mas durante todos os
anos de curso. Segundo o Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em seu indicador
1.14 do instrumento do ano de 2015 – Apoio docente que avalia...
“Quando
o
apoio
ao
discente
previsto/implantado contempla muito bem os
programas
de
apoio
extraclasse
e
psicopedagógico,
de
acessibilidade,
de
atividades de nivelamento e extracurriculares
não
computadas
como
atividades
complementares e de participação em centros
acadêmicos e em intercâmbios. ” (INEP, 2015)

No momento que se é aplicado esse instrumento,
pretende-se viabilizar o acesso ao educando de nível superior a
orientação para suas dificuldades que vão além das de
aprendizagem e permeiam inclusive o entendimento de seu papel
na sociedade como profissional da saúde, Beleza e bem-estar. Da
responsabilidade que terá em suas mãos quando tiver um ou uma
cliente em sua cabine de atendimento. O Orientador Educacional
faz o atendimento inclusive de questões pessoais, emocionais,
familiares.
“A orientação educacional tem por objetivo
promover atividades que favoreçam a integração
individual e social do educando, tais como:
promover ações que conduzam à integração
harmônica da comunidade escolar; propor ações
voltadas ao engajamento da escola na vida da
comunidade e vice-versa e contribuir para
organização
de
turmas
e
grupos
para
atividades.” (GIMENES, 2011, p.24)

permeia

Essa integração harmônica que trata Gimenes (2014)
a formação global do acadêmico com o mundo do
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trabalho. O orientador Educacional tem competências que são
diferentes do Psicopedagogo, sobre o qual se refere o instrumento
de avaliação. A seguir será apresentado como poderia ser o papel
do OE no ensino superior para se compreender o objetivo geral
deste estudo que é fornecer subsídios para que possa verificar a
convivência e a oportunidade da implantação de um Centro de
Orientação Educacional uma Instituição de ensino superior de
Curitiba.
Esse artigo não é de natureza empírica, fundamentado
na análise de textos legais, documentos oficiais e literatura
especializada, procurando mostrar sua relevância de seu estudo a
fim de atender a necessidade de implantação da Orientação
Educacional no ensino superior. A Justificativa está em fazer uma
reflexão sobre a importância de serviços de OE no ensino superior
que está em constantes ajustes e com propostas pedagógicas cada
vez flexíveis que exige do aluno uma autonomia que por vezes
não se tem maturidade para certas tomadas de decisões sem o
auxílio da OE.

Referencial Teórico
O PAPEL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL

•

Contribui para o desenvolvimento pessoal do aluno do
Ensino
Superior:(Gimenes,2014)
o

Orientação pessoal e vocacional para saber se o
calouro escolheu o curso certo;

o

Ajuda aos alunos com dificuldades (estudo ou
assistência especializada em conjunto com
Psicopedagogo, coordenação e professores);

o

Parceria com a equipe multidisciplinar da
Instituição de Ensino Superior – causas do
desinteresse,
dos
desajustes,
dos
conflitos;

o

Ajuda na organização e realização da proposta
pedagógica de Curso – PPC, CPA (Comissão
Permanente de Avaliação, Colegiados e com a
própria coordenação de curso;

o

Trabalha em parceria com o professor para
compreender o comportamento das turmas do
curso superior de Tecnologia em Estética e dos
alunos em particular:
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•
Com assessoramento nos planejamentos
de aula;
•
Com estudo sobre rendimentos dos
alunos e tarefas educativas, pesquisas, estágios,
extensão;
o

Ouve, dialoga e dá orientações como trabalho preventivo;

o

Procura ser o mediador junto ao aluno, professores e
funcionários e até mesmo com a família.

Psicopedagogia,
Psicologia
Educacional
e
Educacional – qual a distinção? (Gimenes, 2014)

Orientação

•

Psicólogo Escolar e Orientador Educacional possuem uma
tradição na estrutura institucional, estando o primeiro
mais presente em escolas particulares

•

Psicopedagogo Institucional é mais recente, já sendo
reconhecido (concurso público) – atende professores e
alunos

•

Psicopedagogia
–
atendimento
de
crianças
com
dificuldades de aprendizagem dentro de um contexto
clínico e escolar, bem como realiza a prevenção dessas
dificuldades a partir da elaboração de programas que
promovam a integração das crianças nessa situação.

HISTÓRICO (Gimenes, 2014)
•

1908 – nos Estados Unidos iniciou-se a Orientação
Vocacional, com caráter de aconselhador – a prática
espalhou pelo mundo com movimentos em prol da
psicometria, da revolução industrial, da saúde mental e
das novas tendências pedagógicas

•

1912 - Detroit, nos Estados Unidos, através de Jessé
Davis - acolher a problemática vocacional e social dos
alunos de sua escola

•

1924 – Brasil - a Orientação Educacional teve início no
Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, como a função de
Orientação Vocacional

•

1934 – experiências isoladas nas escolas (modelos
americanos e europeus) – pioneira Aracy Muniz Freire e
Maria Junqueira Schimit, no Colégio Amaro Cavalcanti,
no Rio de Janeiro.
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•

1940 – a Orientação Educacional é divulgada a nível
nacional acompanhada da incentivação de serviço de
orientação educacional em todas as esolas, de acordo com
o Decreto-Lei 4073/42

•

1942 a 1946 – preocupação com a qualificação
profisssional atrelada à redefinição político-econômica foi legalmente instituída, tornando obrigatória no ensino
secundário como orientação vocacional

•

1947 – Dec. 17698/47 – cargo de orientador nas Escolas
Técnicas e Industriais

•

1961 – LDB 4024/61 – reafirma a necessidade
orientação profissional, mas falta pessoas habilitadas

•

Pós 1964 – curso de Pedagogia sobre reformulações para
adequar-se aos princípios vigentes na época = concepção
tecnicista

•

1968 – Lei 5564/68 – desenvolvimento
harmonioso da personalidade do educando

•

1971 a 1980 – Lei 5692/71 – disciplinou a atuação do
Orientador Educacional no ensino de 1º e 2º graus.

•

1980 a 1990 – surgem movimentos questionando a
formação
profissional
e
prática
do
Orientador
Educacional

•

1996 – Lei 9394/96 – consolida o trabalho do Orientador
Educacional nas escolas

•

LDB 9394/96 - Art. 64 – A formação de profissionais da
educação para administração, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação educacional para a educação
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de
ensino, garantida, nesta formação, a base comum
nacional.

•

RESOLUÇÃO CNE/CP nº 01, de maio de 2006 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia
- Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia
atualmente existentes entrarão em regime de extinção, a
partir do período letivo seguinte à publicação desta
Resolução.

•

Mudanças
curriculares
nos
cursos
de
Pedagogia
extinguindo-se as habilitações pedagógicas de Orientação
Educacional e Administração Escolar e Supervisão de
Ensino

integral

da

e
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•

Orientação educacional no Ensino Superior: subsídios
para a implantação de um centro de orientação
educacional na Faculdade de Educação da Universidade
do Amazonas

Metodologia da pesquisa
É trabalho de pesquisa de natureza não empírica,
fundamentada na análise de textos legais, documentos oficiais e
literatura
especializada,
procurando
situar
a
Orientação
Educacional no Ensino Superior. Por meio de entrevista que
permite ao pesquisador extrair uma quantidade muito grande de
dados e informações que possibilitam um trabalho bastante rico.

A técnica da entrevista
Para entender a técnica da entrevista e sua utilização em
um trabalho de pesquisa é fundamental conceituar e entender
primeiramente o que é pesquisa. Rosa e Arnoldi (2006) e Luna
(1988, p.71) referem-se à pesquisa como “uma atividade de
investigação capaz de oferecer e, portanto, produzir um
conhecimento novo a respeito de uma área ou de um fenômeno,
sistematizando-o em relação ao que já se sabe”.
Gil (1999, p. 45), conceitua pesquisa como:
... procedimento racional e sistemático que tem
como
objetivo
proporcionar
respostas
aos
problemas que são propostos. (...) A pesquisa é
desenvolvida
mediante
o
concurso
dos
conhecimentos
disponíveis
e
a
utilização
cuidadosa
de
métodos,
técnicas
e
outros
procedimento científicos (...) ao longo de um
processo que envolve inúmeras fases, desde a
adequada
formulação
do
problema
até
a
satisfatória apresentação dos resultados.

Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência,
ao conhecimento. É na pesquisa que utilizaremos diferentes
instrumentos para se chegar a uma resposta mais precisa.
Conforme
Ribeiro
(2008),
o
instrumento
que
o
pesquisador utilizará para atingir resultados ideais será estipulado
por ele mesmo.
A Entrevista foi aplicada a 5 (cinco) coordenadores de
cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética na
cidade de Curitiba de 5 (cinco) diferentes Instituições de Ensino
Superior.
Primeiramente,
antes
de
aplicar
a
entrevista,
contextualizou-se cada trabalho de coordenação de curso de
Ensino Superior no tempo atual em que há uma exigência de
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demonstração de competência ímpar para ingressar e permanecer
no mundo do trabalho. Vários fatores condicionaram essa situação
como a expansão demográfica, a crescente industrialização, o
avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico acelerado.
Tais fatores determinaram, não apenas um aumento quantitativo,
como também qualitativo da educação, impondo mudanças em
relação à mesma, com intuito de produzir indivíduos preparados
para enfrentar as complexas necessidades do mundo atual e
assegurar o progresso da ciência e, consequentemente, o
desenvolvimento da sociedade e o bem-estar dos indivíduos. O
indivíduo se situa de uma realidade complexa, mutável na medida
em que suas estruturas, suas necessidades e as inter-relações entre
forças políticas, econômicas e sociais nela interferem.
Do
conglomerado
de
pressões
que
influem
no
desenvolvimento da sociedade, originam-se maiores aspirações
por parte dos indivíduos que a compõem e, por parte daquela,
maiores exigências de conhecimentos e especializações nos mais
diversos ramos das ciências, a fim de acompanhar o progresso e
de responder eficientemente às mudanças que estão se operando
dia a dia.
Consequência dessa realidade é o maior interesse que se
observe em todo os países do mundo por uma melhor educação de
Ensino Superior, numa crescente demanda de ingressos, neste
caso específico, nos cursos Superiores de Tecnologia em Estética.
Para atender essa maior solicitação de educação, cuja satisfação
deverá redundar numa elevação do nível socioeconômico e
cultural da população do país, muitas soluções são propostas no
sentido de absorver maior contingentes de estudantes e, por outra
parte, oferecer uma gama mais variada de possibilidades de
estudos que atendam não só às aspirações dos ingressos, mas
também às necessidades do mundo do trabalho no segmento de
estética, beleza e bem-estar.
A partir dessa contextualização, aplicou-se a entrevista
com questões referente a necessidade do ingresso e do egresso a
luz da coordenação. Foram entrevistados 5 coordenadores, 10
alunos ingressantes e 2 egressos.

Apresentação e análise dos dados
Para esta investigação inicial percebeu-se que há
uma defasagem muito grande dos alunos ingressantes no ensino
superior em especial no curso superior de tecnologia em estética,
pois há um erro de interpretação do próprio curso. Dos 10 alunos
entrevistados nenhum sabia da regulamentação da profissão e
muito menos o teor do projeto de Lei nº 2332/2015. Não sabiam
diferenciar a função de um tecnólogo em Estética de um Técnico
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em Estética. Por sua vez não compreendiam a grade do curso com
carga horaria maior para parte de fundamentação teórica. Houve
muita reclamação, pois, entendiam que “perdiam” tempo com
teoria e queriam a pratica. Percebeu-se a falta de compreensão
por parte dos professores que não são esteticistas na sua maioria.
A dificuldade dos coordenadores em dar condução pedagógica
devido a não formação na área. Quando fomos abordar os dois
egressos: 1 atua na área e outro não. O que atua relatou que não
se sentiu seguro com o curso de graduação e para não cometer
erros
em
intervenções
estéticas,
buscou
cursos
de
aperfeiçoamento, pois não se sentia segura com o que aprendeu na
faculdade. Já a que desistiu da área, foi pelo mesmo motivo. No
início de formada até tentou iniciar atendimentos para realização
de tratamentos estéticos, mas não conseguia formar preço, não
tinha argumentos para vender seu serviço, lhe faltava segurança
nas abordagens e desistiu. Hoje atua como cobradora de um
grande banco.
Tanto os coordenadores quantos os alunos ingressos e os
egressos, no quesito orientação educacional, foram unanimes e
enfáticos em afirmar que é absolutamente necessário. As duas
egressas citaram que iniciaram numa turma de 50 alunas e uma
terminou em 15 e outra em 19 alunas. Que se houvesse o serviço
de orientação educacional os coordenadores e professores
saberiam como agir e as alunas teriam a quem recorrer em
situações de medos e inseguranças, de dúvidas com relação ao
curso e a profissão escolhida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo abordado de coordenação e alunos, expressou a
necessidade e a importância do serviço de OE no nível superior
propondo que a orientação no ensino superior seja desenvolvida
como um processo continuo, ou seja, iniciando-se na fase de
vestibular e desenvolvendo-se ao longo do curso superior. A
proposta deste ensaio é de que a
OE no Ensino Superior se
desenvolva como processo e como formação, considerando a
importância
dos
fatores
no
desempenho
acadêmico
e,
consequentemente, no tipo de profissional que será formado,
levando-se em consideração a formação integral do acadêmico.
Aqui deixa-se registrada uma crítica, que poderá ser estudada num
próximo
artigo, que não
deveria ser obrigatório
pelos
instrumentos de avaliação do Ministério de Educação apenas a
implantação do serviço de acompanhamento de egressos, mas sim
um acompanhamento de OE para dar conta de todas as
necessidades pessoais, emocionais e profissionais.
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DIFICULDADES DO APRENDIZADO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS: UMA PESPCTIVANA CIDADE DE SANTA INÊS –
MARANHÃO, 2017
ARAÚJO, Áurea Oliveira de42
RESUMO
A educação especial baseia-se na igualdade respeitando as diferenças e assegurando os
direitos a participação do processo educativo. O processo de inclusão na escola do
ensino regular reconhece as diferenças, características e individualidade dos alunos
com necessidades educativas especiais. Atualmente as escolas tem um público
bastante heterogêneo na sua cultura e sociedade. Sendo assim, a escola passará por um
novo processo de paradigma escolar, que identifique esta diferença e trabalhe a partir
desta diversidade. Entretanto, o sucesso para a educação especial vai depender de
inúmeros fatores como o professor saber trabalhar com as diferenças e proporcionar
uma educação inclusiva fazendo com que seus alunos desenvolvam progressivamente.
Dentro das necessidades educacionais podemos destacar as dificuldades de
aprendizagem, o qual é um dos principais desafios encontrados pelos docentes, pois
seu significado é bastante conflituoso. A pesquisa procurou descrever as dificuldades
do aprendizado dos alunos com necessidades especiais nas escolas municipais de
Santa Inês Maranhão. Pretendeu -se também identificar as quais as adaptações para
atender as características dos estudantes com deficiência, os desafios para a
implantação de práticas pedagógicas desenvolvidas para atender os estudantes com
deficiência e identificar como acontece o desenvolvimento acadêmico dos mesmos. O
estudo desenvolveu-se no âmbito do modelo quantitativo, um estudo empírico, não
experimental, com aplicação de questionários para levantamento dos dados. O estudo
conta com uma amostra de 17 profissionais da educação dentre docentes e gestores em
três escolas do município de Santa Inês no Maranhão. Diante das informações
recolhidas, averiguou-se que os profissionais da educação apresentam atitudes
precárias para o processo de inclusão para os alunos com necessidades especiais
educacionais. Encontramos profissionais despreparados para suprir as dificuldades de
aprendizagem dos alunos no ensino regular onde os docentes desenvolvem um
trabalho solitário sem cooperação dos gestores.
Palavras – chave: Dificuldades na aprendizagem, Inclusão, Necessidades educativas
especiais.

Introdução
A presente pesquisa contempla os alunos com dificuldades de
aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais nas salas de ensino
regular. A escolha do tema foi fundamentada na atualidade, na concepção de inclusão,
cabendo aos profissionais da educação está designada o processo de educação. Este
procedimento designa na compreensão de como desenvolver o processo de inclusão,
42
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havendo uma progressão no seu desenvolvimento cognitivo e social, promovendo a
autonomia do aluno.
Essa pesquisa tem como objetivo investigar as dificuldades do aprendizado
dos alunos com necessidades especiais nas escolas municipais de Santa Inês
Maranhão. Assim foi necessário fazer uma pesquisa quantitativa para trazer resultados
acerca do tema em estudo e que se possa verificar as dificuldades de aprendizagem
dos alunos. A delineação dos resultados encontrados aparece no quarto capítulo,
trazendo em si conclusões concretas e importantes para a verificação desta pesquisa.
A inserção dos alunos com necessidades educativas especiais, seja em
qual a deficiência é um direito garantido por lei A Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994) diz que toda criança tem direito a educação e que as escolas devem
se preparar e fornecer programas educativos para receber e atender estas crianças. As
diretrizes Nacionais para a Educação Especial no Brasil na resolução n° 2/2001,
aprovada pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, coloca
para os sistemas de ensino o desafio de se organizar para incluir os alunos e atender
suas necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2001). A escola deve estar
preparada ou ir adequando-se de acordo com a necessidade for surgindo para receber
estes alunos, fazendo uma parceria com a família para que seja desenvolvido a
inclusão escolar com sucesso.
2.2 NECESSIDADES ESPECIAIS

As necessidades educativas especiais são bastante diversificadas, portanto
requer de um conhecimento da família e da escola sobre a cada especificidade
apresentada, quando um aluno tem Necessidades Educativas Especiais (NEE), seja ela
sensorial, motora, física ou uma mistura delas, na maioria das escolas há dificuldade
em trabalhar com elas, pelo fato de desconhecer como proceder diante de determinada
situação.
Segundo nos diz Marchesi (2001),
“a situação de cada pessoa com uma condição de deficiência é
única. Por consequência, não se trata de estabelecer critérios gerais
para o ensino de alunos com algum tipo de incapacidade, mas sim
de compreender as necessidades, os sentimentos e os pontos de vista
de cada um dos alunos que estão escolarizados. É preciso que os
professores estejam atentos às relações que estes alunos estabelecem
nos períodos de trabalho, nos períodos de lazer, nas atitudes que
manifestam em relação aos colegas e às que os colegas evidenciam
em relação a eles”.

De acordo com o último censo de 2010 o Brasil, tem 45.606.048, ou seja
6,2% da população brasileira apresenta pelo menos uma deficiência, auditiva, visual,
motora ou intelectual. São vários fatores que pode ocasionar a deficiência, alguns
deles podem ter origem genética, ou ser ocasionada durante o período gestacional,
doenças, durante o parto ou até mesmo a desnutrição. A definição de pessoa com
deficiência está atrelada a um desenvolvimento histórico, ocorrendo diversos tipos de
conceitos e critérios conforme com as políticas públicas brasileiras. De acordo com o
decreto 3298/1999 as categorizações das deficiências são de ordem médica, não tendo
como relevância a valoração e a funcionalidade, também não deve se basear nas
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consequências orgânicas e sim nos fatores pessoais (idade, gênero...), ambientais,
econômicos e sociais.
No Brasil, as leis que disponibiliza benefícios para os deficientes faz
exigência do laudo médico ou de uma equipe multifuncional. Atualmente existe a
Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que exige um melhor
detalhamento bem mais especifico, na qual sendo usada como parâmetro seria de
grande ganho, pois já é usada pela Organização Mundial da Saude (OMS) para
definição de formulações e medidas para todos os aspectos de incapacidades ou
deficiências.
A partir da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, celebrada na
Guatemala, em maio de 1999 e amparada pela Constituição Brasileira por meio do
Decreto nº 3.956/2001, houveram mudanças na nomenclatura para evitar qualquer tipo
de preconceito ou discriminação referente as deficiências específicas, desde então
pesquisadores e estudiosos passaram a utilizar termos distintos para se referirem a
deficiência de maneira geral.

Aleijado; defeituoso; incapacitado; inválido. Estes termos eram
utilizados com
frequência até a década de 80. A partir de 1981, por influência do
Ano Internacional das Pessoas Deficientes, começa-se a escrever e
falar pela primeira vez a expressão pessoa deficiente. O acréscimo
da palavra pessoa, passando o vocábulo deficiente para a função de
adjetivo, foi uma grande novidade na época. No início, houve
reações de surpresa e espanto diante da palavra pessoa: "Puxa, os
deficientes são pessoas?" Aos poucos, entrou em uso a expressão
pessoa portadora de deficiência, frequentemente reduzida para
portadores de deficiência. Por volta da metade da década de 90,
entrou em uso a expressão pessoas com deficiência, que permanece
até os dias de hoje (SASSAKI, 2003, p.3).

Entretanto, devemos ter cuidado com as mudanças de nomenclaturas e
conceitos, para que não aconteça de maneira errônea ou preconceituosa, pois a
sociedade atual vive em constante processo de mudanças de paradigmas no tratamento
das diversidades.
2.3 INCLUSÃO EDUCACIONAL
A inclusão vem cada vez mais tomando espaço em diversos âmbitos e
principalmente no educacional, a palavra inclusão tem sido aplicada em diferentes
circunstâncias, por ser uma palavra que apresenta um grande número de significados.
“Um dos maiores problemas que o mundo enfrenta, hoje em dia, é o crescente número
de pessoas que são excluídas da participação activa na vida económica, social, política
e cultural das suas comunidades. Uma sociedade assim não é nem eficaz nem segura.”
UNESCO (2003, p. 3).
Quando nos referimos a inclusão, trata-se do pressuposto de aceitar as
diferenças existentes em cada indivíduo, como uma qualidade e não como um
empecilho para o seu desenvolvimento, seja ele cognitivo ou social. A inclusão é
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bastante abrangente, mas que nos remete as minorias, que ao trabalhar com as
diferenças é enriquecedor para todos os indivíduos.
Quando nos reportamos ao setor educacional, a inclusão, é trabalhada de
forma a evitar qualquer tipo de exclusão, onde todo o aluno deve estar inserido no
ensino regular, mas há necessidade de adaptações na estrutura física e nos recursos
humanos além de desenvolver um trabalho que evite discriminações. Segundo
Oliveira e Leite (2007) a educação inclusiva assegura, “no princípio da igualdade, em
que respeitar a diferença não é se opor à igualdade e sim garantir direitos iguais para
atender às necessidades específicas de cada um, considerando que todos são
diferentes” (p. 517). Onde Rodrigues (2006) complementa que a educação inclusiva
encara os alunos como todos diferentes, tendo em conta todas as suas características,
interesses e objectivos, assim como os seus direitos na participação do acto educativo.
Portanto quando se fala em inclusão deve-se tratar todos os alunos de
forma igual, mas de acordo com suas diferenças específicas, estreitando as lacunas da
exclusão, proporcionando trabalho eficaz para escola. Segundo Correia (2001),
“alunos sem necessidades especiais e alunos com necessidades especiais, com classes
ditas regulares, com professores a lecionarem uma população muito mais diversificada
de alunos, com programas colaborativos, com planificações individualizadas (…)” p.
125. Cabe não só a o professor, mas toda a escola trabalhar de formar concomitante
suprindo as dificuldades existentes em cada aluno, acontecendo um progresso escolar
de acordo com Domingues (2005), devemos “ajustar o envolvimento para a promoção
das aprendizagens a partir de apoios e recursos, a inclusão centra-se no aluno para dar
resposta às necessidades e procura sobretudo adequar o processo de ensino e de
aprendizagem dos sujeitos” (p. 19).
Falar em educação inclusiva nos remete a tratar de diferenças individuais
de cada aluno de modo que transcenda a socialização dos alunos com necessidades
especiais e que a aprendizagem seja adequada de acordo com a necessidade dos
indivíduos. Segundo Marchesi (2004):
Os alunos são diferentes em seus ritmos de aprendizagem e em seus modos
pessoais de enfrentar o processo educacional e a construção de seus conhecimentos. A
atenção às diferenças individuais educativas que se assentam no respeito à
individualidade de cada aluno. Um respeito que, no caso dos alunos com necessidades
educativas especiais, exige que proporcione uma educação adaptada às suas
necessidades (p.38).
Entretanto para as adaptações adequadas aconteça é necessário que
docentes e demais profissionais conheçam as particularidades de cada um dos alunos,
a partir então fazer as mudanças adequadas, seja no currículo escolar, na avaliação ou
até no método pedagógico.

Análise e Discursão
Através do marco analítico será discutido a análise de dados e
apresentação dos dados será feito da seguinte maneira: será analisado todas as
questões oferecidas à população do questionário, submetidos, cada uma, a tabelas com
seus respectivos gráficos. Foram lançados 20 questionários representando 100% do
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total da população, sendo que apenas 17 pessoas, que representam 85% da amostra os
15% são os ausentes, pois não estavam na escola no dia da pesquisa.

Sujeitos

População

Amostra

%Amostra

Escolas

03

03

100%

Colaboradores

20

17

85%

Tabela 1 – Órgãos e Gestores / Colaboradores em Exercício em 2017

Algumas questões têm números de questões a mais, pelo fato de alguns
inquiridos responderem mais de uma questão.
Para análise dos questionários aplicados procederemos à apresentação
dados através das percentagens alcançadas nas questões dos questionários. Após a
análise das médias obtidas pelas respostas dos inquiridos nas diferentes questões
alcançadas.
Após a delimitação dos procedimentos do marco analítico, passa-se à análise
dos dados de cada questão.
4.2 DOCENTES
n) quanto a mudança na metodologia ao descobrir o aluno com necessidades especiais:

Gráfico 13 – Mudança na metodologia ao descobrir o aluno com necessidades especiais

183

Mudança na metodologia ao descobrir o aluno com necessidades
especiais
Sim

7%

Não

35%

As vezes

50%

Tabela 14 – Mudança na metodologia ao descobrir o aluno com necessidades especiais

Muitos dos professores tem a concepção que desenvolver a igualdade na
inclusão é trabalhar com os alunos de forma igual, mesma metodologia, métodos
avaliativo, sendo que o processo de inclusão dos alunos com NEE no ensino regular é
trabalhar a igualdade de acordo com a suas diferenças, com sua NEE, então de
maneira equivocada os professores não altera as suas metodologias, que na sua
concepção agindo desta maneira está contribuindo para o processo da inclusão escolar,
mas no entanto está proporcionando o fracasso escolar.
o) quanto ao rendimento dos alunos:

Gráfico 14 – Rendimento dos alunos

184

Rendimento dos alunos
Não

7%

Diferenciada

14%

Raramente

14%

Sim

50%

Tabela 15 – Rendimento dos alunos

Conforme os dados apresentados os professores relatam que existe um
rendimento gradual do aluno mesmo com todas as dificuldades, com barreiras
lentamente sendo vencidas, mas ainda há também que raramente esse rendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da pesquisa foi possível observar descrever as dificuldades do
aprendizado dos alunos com necessidades especiais: uma perspectiva na cidade de
Santa Inês – maranhão 2017”, pautando as dificuldades dos alunos com NEE fatores
importantes para a inclusão dos alunos nas escolas de ensino regular.
Assim objetivo deste estudo foi descrever as dificuldades do aprendizado
dos alunos com necessidades especiais nas escolas municipais de Santa Inês Maranhão
identificando e averiguando as dificuldades os fatores relevantes para o processo de
inclusão.
Portanto a hipótese da pesquisa a qualificação contínua e a habilidade no
desenvolvimento das atividades. Os resultados obtidos por meio de análises dos dados
apontam que os objetivos foram alcançados e a hipótese foi comprovada diante da
pesquisa direta vista no capítulo anterior.
Com os resultados comentados foi possível perceber que o processo da
inclusão escolar ainda está distante no ideal legal, pois é perceptível pela quantidade
de alunos com NEE matriculados nas escolas, muitos dos pais deles desconhece da
importância do laudo no ato da matricula, pois através da pesquisa mostra que 90%
dos pais não levam e 100% dos gestores afirmam que os pais só levam por exigência
da escola.
Em um outro questionamento mostra que a habilitação dos professores que
tem alunos com NEE em sua sala de aula possuem nível superior, mas difere da área
da educação especial, de acordo com a literatura professores com formação
especializada tem atitudes mais relevante perante estes alunos e que 100% das escolas
não oferecem capacitação para os docentes estarem se qualificando para atender esta
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clientela. Entretanto 64% dos professores responderam que quando identificam os
alunos com dificuldades na aprendizagem por iniciativa própria buscam estudar sobre
o tipo de NEE que seu aluno apresenta.
O que vem demonstrar que o despreparo dos docentes ainda é bastante
significativo o que ressalta que o processo de inclusão com qualidade ainda está
distante do almejado pelas políticas públicas, entretanto vem mostrar situações
favoráveis a perspectiva da inclusão.
Através da pesquisa foi possível diagnosticar alguns fatores predominantes
para a dificuldade do processo educacional dos alunos com NEE:

•
•
•
•

Estrutura física das escolas sem adaptações adequadas;
Recursos adequados de acordo com diferentes deficiências
atendidas nas escolas.
Uma equipe estruturada com profissionais qualificados para dá
suporte aos professores e alunos das salas do ensino regular:
Material didático especializado.

Fica constatado que os fatores relevantes pra uma estruturação de qualidade
para a implantação de uma escola inclusiva ainda é escasso, dificultando assim todo o
processo de desenvolvimento.
No entanto, ao questionarmos sobre o apoio que os docentes não recebem
da gestão e nem da família, é importante que o professor não fique sozinho neste
processo, que divida suas angústias, 90% relatam que os pais não participam das
atividades promovidas na escola, que os professores não recebem suporte ne família,
pois a mesma não acredita que há possibilidade do desenvolvimento educacional
social do seu filho, levando-o somente para a escola por obrigatoriedade como foi
visto no capítulo II.
Diante dos fatos citados, esta pesquisa trouxe informações relevantes, sobre
a temática, podendo servir para outros pesquisadores, analisar a educação especial na
cidade de Santa Inês, as dificuldades de aprendizagem por alunos com necessidades
educacionais especiais, nas salas de ensino regular de uma forma atualizada.
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FATORES RELEVANTES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO DOS EGRESSOS DO ENSINO SUPERIOR EM PARNAÍBA –
PIAUÍ EM 201743

Bandeira, Enedina Carla Lima 44 - UNISAL
RESUMO
O presente estudo tratou de investigar os fatores relevantes para inserção no mercado
de trabalho dos egressos do ensino superior em Parnaíba – Piauí, 2017. Desta forma, a
justificativa deste trabalho foi investigar e identificar as disparidades encontradas pelo
profissional ao tentar ingressar na sua área de atuação, esclarecendo as dificuldades e
exigências do mercado, fazendo assim, uma explanação sobre como este processo vem
ocorrendo na sociedade. A fundamentação teórica contemplou os novos processos da
formação profissional para o mercado de trabalho, a fundamentação traçada sobre a
economia atual e o desgaste para o profissional recém-formado, além do desafio de
enfrentar um mercado exigente e competitivo. A pesquisa possui um enfoque misto,
ou seja, será ao mesmo tempo quantitativa, por apresentar os dados em forma de
números e gráficos estatísticos e qualitativa, por elencar elementos e fatores relevantes
à sociedade como um todo, classificada como participativa e com nível descritivo,
pois parte da pesquisa se mostra com enfoque quantitativo. Conclui se que os fatores
relevantes para a inserção no mercado de trabalho dos egressos do ensino superior em
Parnaíba – Piauí no ano de 2017 são, uma melhor qualificação de modo contínuo para
o acompanhamento das transformações do mercado nesta cidade e melhores
habilidades por partes dos profissionais para resolverem problemas do cotidiano
profissional.
Palavras-chave: Egressos. Qualificação. Competência.

INTRODUTÓRIO
O mercado de trabalho atual a cada dia vem sofrendo alterações devido o
avanço da tecnologia, a formação em massa dos profissionais no mercado e a entrada
das fortes concorrências. A falta de experiência do recém-formado é um dos principais
fatores que dificultam a entrada destes profissionais no mercado, pois a graduação, por
si só, não é mais satisfatória levando o profissional a buscar constantemente novas
qualificações e conhecimentos que o torne um profissional mais “atraente” ao
mercado de trabalho competitivo.
Essa pesquisa tem como objetivo analisar como a educação superior e o
mercado de trabalho podem contribuir na qualificação e competência do profissional.
Assim, foi necessário fazer um estudo com qualidade, através da aplicação de um
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questionário composto por perguntas objetivas e subjetivas para trazer resultados
acerca do tema em estudo e que se possa verificar o nível de qualidade de trabalho que
os profissionais da educação recém-formado possam encontrar na vida prática
profissional.
Muitas dificuldades rodeiam a inserção dos recém-formados no mercado de
trabalho. A exigência por profissionais qualificados está crescendo rapidamente, o que
requer um diferencial e aperfeiçoamento para o egresso. Isto se deve principalmente
ao avanço tecnológico e velocidade da informação em todos os níveis da sociedade,
sendo que este fenômeno, por si só, causa efeito de uma exigência de qualificação
profissional cada vez mais, pois este grupo de indivíduos terá que dominar tal
tecnologia, caso contrário estarão às margens deste mercado dinâmico.
No mercado de trabalho é frequente, egressos formados a procura de
trabalho que na maioria dos casos acabam ocupando posições diferentes a sua
formação acadêmica e muitas vezes em ocupações de outros profissionais dados a
formação genérica que o curso proporciona isso ocorre, por existir pouca oportunidade
de vínculo empregatício.
Isso ocorre devido também a redução de emprego de grandes empresas
para enfrentar a crise financeira que alastra o país e o mundo desde a década de 1980.
As crises, a partir de 1980, levaram o país a adotar políticas de
estabilização macroeconômica, levando ao arrefecimento no
dinamismo do capitalismo brasileiro associado às mudanças na
conjuntura econômica mundial.
O cenário econômico internacional desfavorável, a partir desta
década, contribuiu para afastar o Brasil do caminho do crescimento
via o mercado interno, tornando as autoridades governamentais
reféns dos processos de hiperinflação e de transferências de recursos
para o exterior, via o pagamento dos juros do endividamento
externo e o seu estado de subordinação às agências multilaterais de
crédito.
Em 1990 com a adoção da retórica liberalizante, com maior ênfase,
várias medidas foram adotadas no país, levando a uma grande
discussão em torno de três importantes fatores: abertura econômica;
reestruturação da indústria nacional; fenômenos estruturais de longo
prazo (CASTELO BRANCO, 2002).

Com base no autor, é notável a desestruturação econômica do país na
década de 80 gerando hiperinflação e desemprego na estrutura interna obrigando
assim os governantes a medidas econômicas extremas para o sustento do país. Até
agora o país enfrenta a crise econômica ocorrida naquela época e com efeito, está
ocorrendo mais profissionais disputando a mesma vaga de emprego.
Com esta percepção, os profissionais vão atrás de mais qualificação
profissional para tornar seu currículo mais atrativos para as empresas que estão
operando no mínimo e precisam de poucos profissionais para atuar no mercado de
trabalho. Além disso, com pouca oferta de emprego e muita oferta de mão-de-obra, a
tendência desta força de trabalho é a queda de salários ofertados, tendo resultado
baixos salários pagos aos trabalhadores em maiores jornadas de trabalho.
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A população numerosa e concentrada aumenta a demanda por
empregos, mas na contramão, as empresas em virtude do novo
contexto competitivo, investem mais recursos na automação do
setor produtivo, ampliando a competitividade, reduzindo a
utilização de mão-de-obra (CASTELO BRANCO, 2002).

O declínio dos níveis de emprego nos últimos anos já não é uma surpresa e
pode ser observado através de todos os índices apresentados pelos órgãos oficiais de
pesquisa do emprego e desemprego brasileiro. Dessa forma percebemos que o
receituário neoliberal reduziu o emprego em um nível ainda desconhecido na história
da economia brasileira pelo uso de políticas que conseguem anular postos de
empregos e extinguir direitos dos trabalhadores.
Faz-se necessário um novo método que consiga instaurar formas de
convivência do cidadão em uma sociedade sem empregos, pois, mesmo sendo a crise
do emprego um fato que não é inevitável, é necessário estabelecer uma ordem social,
que venha mudar a realidade atual, pois muitos profissionais sonham apenas até
concluir suas graduações, depois passam a enfrentar várias situações de contradições
entre o sonho de se tornar um excelente profissional e a realidade de diversas
dificuldades na busca pelo primeiro emprego.
Com base no exposto, surge assim, um questionamento para este projeto a
partir da qualificação de cada egresso e as diversas dificuldades encontradas pelos
profissionais, ao tentar ingressar no mercado atuando como sempre sonhou.
Contudo, com esta demanda muito forte de centros de especialização e
formação profissional, o processo dos crescentes centros educacionais e projetos
criados pelo Governo no incentivo ao curso superior trouxeram além, de oportunidade
de se tornar profissional, a disputa ao tentar entrar no mercado de trabalho. Programas
como o Financiamento Estudantil do Ensino Superior foram criados para uma melhor
entrada e qualificação para a população ao ensino superior no âmbito particular,
oferecendo assim, melhores oportunidades ao ensino educacional, onde este programa
foi criado em 1999 pelo Ministério da Educação (MEC) com o
objetivo de financiar as mensalidades de cursos graduação para
estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições
privadas de Educação Superior. A proposta é beneficiar,
prioritariamente, estudantes de baixa renda (VESTIBULAR, 2007).

Com esta medida, além dos órgãos governamentais tentarem qualificar a
população, neste programa, precisamente, a prioridade é para o benefício para à
população mais carentes da sociedade, ou seja, aquelas que não tem condições por si
só de pagar um ensino superior no âmbito particular onde “O Estado precisa propiciar
educação aos jovens, prolongando sua entrada no mercado de trabalho, fazendo-os
permanecerem o maior tempo possível na escola, a fim de ingressarem nesse mercado
cada vez mais competitivo e exigente” (CASTELO BRANCO, 2002).
Visando contribuir para o entendimento das dificuldades dos ingressos no
mercado de trabalho e dos novos processos exigidos pelo mercado, este projeto se
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justifica pela relevância do tema em questão, contribuindo para a sociedade de forma a
esclarecer o crescimento educacional e as consequências da grande demanda de
profissionais em diversas áreas sem perspectivas de trabalho em sua área de formação.
A importância deste projeto será investigar e identificar as disparidades
encontradas pelo profissional ao tentar ingressar na sua área de atuação, esclarecendo
as dificuldades e exigências do mercado, fazendo assim, uma explanação sobre como
este processo vem ocorrendo na sociedade.

DESENHO METODOLÓGICO
Seguindo a percepção na abordagem do problema, o desenho metodológico
será na Investigação com enfoque misto, ou seja, será ao mesmo tempo quantitativa,
por apresentar os dados em forma de números e gráficos estatísticos e qualitativa, por
elencar elementos e fatores relevantes à sociedade como um todo, classificada como
participativa e com nível descritivo, pois parte da pesquisa se mostra com enfoque
quantitativo.
As técnicas e métodos no desenvolvimento desta pesquisa constitui-se de:
•
•

•

pesquisa: livros, documentos históricos, telejornais e pesquisa
documental;
pesquisa indireta de indicadores e legislação: Ministério da
Educação e Cultura, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Planalto ( Senado Federal);
coleta de dados: questionário semiestruturado aplicados aos sujeitos
da pesquisa com questões fechadas e abertas para se coletar o
conhecimento e a experiência adquirida na vida de cada entrevistado
sem se limitar a uma resposta pronta.

MARCO ANALÍTICO
No marco analítico será discutido a análise dos dados e apresentação dos
resultados que será realizado na seguinte ordem: primeiramente serão analisadas todas
as questões oferecidas à população do questionário, submetidos, cada uma, a tabelas
com seus respectivos gráficos. Foram lançados 213 questionários representando 100%
do total da população, sendo que foi apresentado para a pesquisa apenas 134 pessoas
que representam 62,91% da amostra. Os 37,09% foram ausentes por não
comparecerem nos dias em que se estava realizando a coleta de dados, motivo este por
estarem de licença médica ou não tiveram como se deslocar por morarem em cidades
vizinhas ou se omitiram a responder como mostra a tabela a seguir.

Sujeitos

População Amostra

%Amostra

Egressos

213

62,91%

134

Tabela 1 – Pesquisa Direta
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Contudo, algumas questões, apresentaram um número a mais do total da
população. Isso se deu devido a alguns entrevistados responderem mais de uma
alternativa por questão. Aqui se priorizou o total de alternativas marcadas para cada
questão, pois o que será mostrado na pesquisa é a porcentagem do total de cada item
da questão que foi marcado.
Após a análise de cada questão, será discutida a averiguação de cada tabela
com seu gráfico respectivo com abordagem textual e uma breve conclusão com base
nas respostas obtidas.
Após a delimitação dos procedimentos do marco analítico, passa-se à
análise dos dados de cada questão.

Ø

Quanto à formação dos entrevistados, obteve-se:

Neste resultado, é perceptível o nível de apenas graduados na população
em debate, pois, neste caso, nenhum destes tinham uma outra pós-graduação, ou que
esteja se qualificando em outra área, sendo representados pela maioria e quase sua
totalidade com 71% da amostra.
Além disso, é notável a não aquisição por parte da população em
programas de pós-graduação stritu sensu, como mestrado, doutorado e pós-doutorado,
tendo uma representatividade de zero por cento, ou seja, nenhum membro da amostra
tem a qualificação destes programas.
Com isso, pode-se chegar a algumas indagações sobre os programas de
pós-graduação strictu sensu pela baixa representatividade na pesquisa elencada, ou
seja, poderá ser para muitos um acesso pouco alcançável ou que seja muito oneroso
para realizar estes programas e obter a qualificação profissional.
Logo, como resultado das pesquisas, pós-graduação latu sensu ainda é o
meio mais acessível para a qualificação profissional em estudos científicos.

Ø

Quanto à situação profissional:

Com base neste questionário, a cidade de Parnaíba mostrou-se acessível a
estruturas de emprego antes da conclusão do curso de graduação, tendo
representatividade pela maioria formando 34% dos entrevistados. Porém, ainda é
preocupante o número de pessoas que não trabalham e estão procurando uma
qualificação após uma graduação representado por 28% da amostra.
Porém, na concorrência dos que não obteve ainda uma fatia do mercado, os
que foram empregados após a conclusão do curso de graduação tiveram a mesma
porcentagem e os estagiários receberam a fatia de 9%.
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Portanto, Parnaíba se mostrou uma cidade com uma taxa de
empregabilidade razoável, pois somando todos os entrevistados da amostra, 72% estão
inseridos no mercado de trabalho e, para melhorar ainda mais os seus currículos, estão
atuando na melhoria deste em uma qualificação de pós-graduação latu sensu em uma
instituição que oferece tal demanda.
No entanto, é necessário a preocupação do número de pessoas que ainda
não conseguiram conquistar uma fatia no mercado de trabalho. Mesmo assim, é
possível destacar que esta mesma amostra da população entrevistada está procurando
cursos de aperfeiçoamento profissional justamente para se adequar às exigências do
mercado de trabalho.

Ø

Quanto a profissão, obteve-se o seguinte resultado:

Neste resultado também se obteve uma boa notícia, onde 40% da
população entrevistada está exercendo a profissão do seu curso de graduação.
Porém ainda é grande o número de pessoas que trabalham, mas não
exercem a profissão do curso de graduação, totalizando 22% dos entrevistados.
Isso quer dizer que a maioria das pessoas entrevistadas escolheram de
forma satisfatória seus cursos de graduação estando hoje nas estatísticas da PEA da
cidade de Parnaíba.

Ø

Quanto a necessidade de se qualificar após a graduação para se
inserir no mercado de trabalho, obteve-se:

Com uma opinião de quase sua totalidade, 81% dos entrevistados sentem a
necessidade de um acréscimo em seus currículos após a graduação. Isso reflete a
constante busca por novos conhecimentos para o acompanhamento do dinamismo
mercadológico em detrimento do avanço da tecnologia em todas as áreas de atuação.
Com isso, a busca constante de novos conhecimentos é uma das melhores
formas de enfrentar a crise mercadológica e econômica que o país se encontra para, ao
mínimo, ser bem visto ao se almejar uma profissão ou apenas se aperfeiçoar na que já
está atuando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desta pesquisa, foi possível investigar os fatores relevantes para
inserção no mercado de trabalho dos egressos do ensino superior em Parnaíba – Piauí,
2017, elencando as dificuldades para a inserção neste mercado de trabalho, além de
identificar e analisar os fatores relevantes para inserção no mercado de trabalho dos
egressos do ensino superior.
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Com o crescimento do polo universitário desde a década de 90, a cidade de
Parnaíba começa a vivenciar avanços no mercado econômico Local. Cursos
Profissionalizantes e de nível superior em diversas áreas, principalmente no setor
educacional, têm proporcionado à esta cidade, garantia de grande dinamismo no
aspecto de elevação na economia local.
Parnaíba, com uma população de aproximadamente 150 mil habitantes,
caminha para um centro de um grande polo universitário, atendendo estudantes e
profissionais de cidades vizinhas, incluindo cidades dos estados em que faz fronteira,
o Maranhão e Ceará, conta com a Universidade Federal do Piauí – UFPI, a
Universidade Estadual do Piauí – UESPI e universidades privadas, que ofertam cursos
nas diversas áreas demandadas pela economia local e que influenciam no
desenvolvimento científico para o melhoramento da região e que prepara futuros
profissionais, trazendo para a cidade grandes avanços no conhecimento científico.
Além disso, a implantação de novos cursos nas instituições educacionais
tem atraído, cada vez mais, uma quantidade significativa de estudantes para ingressar
nestes cursos, contribuindo para um desenvolvimento e melhoramento dos cursos que
já existem e ampliação do mercado consumidor local, suprindo as necessidades de
demandas básicas neste mercado.
Contudo, estes investimentos destas instituições educacionais trazem, para
a cidade, grandes perspectivas de crescimento áreas diversas, impulsionando aos
órgãos gestores locais, abrirem parcerias nos investimentos educacionais para o
melhoramento do cenário local.
Em um mercado muito competitivo e para ser competitivo temos que
cuidar da nossa competência técnica, os profissionais deixam de lado a competência
de relacionamento de utilização da tecnologia dos princípios mercadológicos que
ajudam a pessoa a se comportar como uma espécie de empresa individual de prestação
de serviço dos outros.
Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os fatores relevantes para
inserção no mercado de trabalho dos egressos do ensino superior em Parnaíba – Piauí,
2017, verificando as dificuldades e analisando os fatores importantes para a inserção
no mercado de trabalho dos egressos do Ensino Superior na cidade de Parnaíba.
Com base nos resultados encontrados, a qualificação profissional neste
mercado terá validade em matéria de preencher o currículo do profissional para que
seja visado em entrevistas de emprego e necessariamente para atender às mudanças
deste mercado dinâmico, mas não para mudanças positivas de níveis salariais.
Quando isto acontece, têm-se no cenário um mercado ainda em
crescimento, que necessita urgentemente de profissionais habilidosos e qualificados,
mas com a necessidade de economizar seus gastos para poder crescer economicamente
e que futuramente poderá pagar melhores salários aos seus colaboradores.
Contudo, a cidade de Parnaíba vive uma economia a base do comércio,
turismo e de produção artesanal, onde este tipo de economia ainda é um pouco lento
no giro monetário em se comparando com indústrias e multinacionais instaladas em
uma determinada localidade.
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Assim, ficou constatado que os fatores relevantes para a inserção no
mercado de trabalho dos egressos do ensino superior em Parnaíba – Piauí no ano de
2017 são uma melhor qualificação de modo contínuo para o acompanhamento das
transformações do mercado nesta cidade e melhores habilidades por partes dos
profissionais para resolverem problemas do cotidiano profissional.
No entanto, para um sucesso profissional são necessários vários aspectos
importantíssimos como foram descritos na pesquisa dentre eles uma boa comunicação,
autoconfiança, atitudes e qualificação profissional, com isso pode se ter êxito em
qualquer área profissional, sendo fundamental fazer o curso que realmente gosta e
possuir afinidade até a sua prática no mercado de trabalho causando uma influência
enorme para a ascensão no mercado de trabalho, pois o mesmo exige pessoas
qualificadas e competentes ao cargo que irão exercer.
Além do mais, estes egressos enfrentam severas dificuldades de modo
específico na conquista das vagas disponíveis neste mercado como a grande
concorrência de profissionais cada dia mais capacitados, a supressão das vagas
ofertadas devido à crise econômica em que o país vem enfrentando e as indicações
para preenchimentos das vagas sem análise de currículos profissionais oriundos de
amizades e conhecidos, pois estes fatores dificultam o ingresso de profissionais
habilitados.
Em virtude dos fatos mencionados, esta pesquisa trouxe informações
relevantes acerca do tema podendo servir como fontes para outros pesquisadores
realizarem investigações mais extensas, analisando a sociedade parnaibana em seu
viés econômico e social para que se obtenha resultados satisfatórios de forma
atualizada.
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GESTÃO ASSISTENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS NA
PERSPECTIVA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Heliane de Souza Lima45
Cecília Santos de Medina46
RESUMO
O presente trabalho apresenta discussões sobre conceitos, princípios, objetivos e
fundamentos da mediação, apontando benefícios, vantagens e controvérsias.
Objetivo: Analisar a eficácia da mediação de conflito no âmbito da administração e
quais as estratégias utilizadas para a gestão dos mesmos por parte dos servidores
administrativos da Defensória Pública do Governo do Distrito Federal. Referências:
Conflito, mediação, Poder Judiciário Brasileiro extraídos de livros, artigos, trabalhos
acadêmicos e outros documentos. Metodologia: estudo qualitativo em nível descritivo
e exploratória. Os dados foram coletados através de observação e aplicação de
entrevista no âmbito da Defensória Publica de Brasília, no período de agosto a
dezembro de 2017, tendo como sujeito da pesquisa os mediadores, servidores da
Defensoria Pública do Governo do Distrito Federal. Resultados: os resultados
evidenciam que o Núcleo de Mediação da Defensoria Pública do Distrito Federal
desempenha importante papel e suas funções tem grande relevância no cenário local
como efetivo instrumento de assistência jurídica que promove inclusão social e uma
cultura de paz.
Palavras-chave: Conflito. Mediação. Gestão. Defensoria Pública.

INTRODUÇÃO
O presente estudo busca investigar as estratégias de gestão assistencialista
na administração de conflitos na perspectiva dos servidores da Defensoria Pública do
Governo do Distrito Federal, no sentido de analisar e descrever as técnicas adotadas a
resolução consensual de conflitos coletivos.
Aborda como problemática o surgimento dos conflitos como situações
resultantes da deficiência comunicativa entre os servidores e neste contexto a
mediação como artifício eficaz para a resolução dos mesmos e como possibilidade de
crescimento pessoal e relacional.
Sinaliza a existência do conflito como situação inerente a todo ser humano,
focando o interesse nas situações no âmbito da Defensória Pública do Distrito Federal
como local de estudo e as relações que se estabelecem neste espaço no sentido dos
serviços prestados em relação a prestação de serviço do servidor público com o
público interno e externo.
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Neste sentido, a pesquisa analisa, discute e descreve as dimensões dos
conflitos como conceito plural no sentido de sua complexidade no âmbito das relações
interpessoais em qualquer instância da vida pessoal ou social e dessa forma sua
caraterística multidisciplinar de estudo e atuação.
Reponde as indagações da problematização e os objetivos da pesquisa,
arrematando a discussão com as considerações finais e assim enfatizando a
importância da temática como subsídio de estudo a pesquisa posteriores, bem como
para ampliação de entendimento do recorte da temática “Mediação de conflito no
âmbito do poder público”.
Apresenta as experiências vividas pela Núcleo de Mediação da Defensória
Pública do Distrito Federal como meio alternativo de resolução de conflitos e
instrumento extrajudicial de atendimento desburocratizado e simplificado e sua
contribuição com a redução de demandas judiciais desnecessárias.
METODOLOGIA
A pesquisa baseia-se em estudo com abordagem qualitativa, descritiva e
exploratória. Fundamenta-se pela revisão bibliográfica com base em fontes sobre
Resolução de Conflito, Mediação, Poder Judiciário extraídos de documentos, livros,
artigos, trabalhos acadêmicos por meio impresso ou virtual.
A investigação para coleta de dados aconteceu no período de agosto a
dezembro de 2017. Na pesquisa de campo foi realizada observação e aplicação de
entrevista, tendo como sujeito da pesquisa os mediadores, servidores da Defensoria
Pública do Governo do Distrito Federal.
A pesquisa cumpriu todos os aspectos éticos e legais, resguardando os
aspectos íntimos e a identidade dos envolvidos e da instituição, usando codinomes. As
informações resultantes da pesquisa ficarão sob sigilo, sendo usadas exclusivamente
para fins da presente dissertação.
Os resultados apresentam uma breve descrição da instituição pública, com
foco nas sessões de mediação de conflitos, buscando informações sobre causas e
consequências, e outros pontos específicos que pudessem responder aos objetivos e
produzir conteúdo de análise para produção dos resultados e considerações.
PARTE TEÓRICA
Conflito: Conceitos e Concepções
O conflito é toda situação ocasionada por motivos diversos surgidas de
forma voluntária ou involuntária a vontade do indivíduo que transformada em
impasse, incompreensão, confronto e hostilidade e que venha afetar de forma direta ou
indireta os interesses no campo material, imaterial ou afetivo de pessoas ou grupos.
Do “latim conflictu” significa luta, guerra, combate, batalha,
contenda,
hostilidade,
confronto,
duelo,
conflagração,
enfrentamento, guerrilha, em qualquer dos ramos do direito,
significa "controvérsia", "luta", "disputa", "embate". (Junior, 1981:
p.121).
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Ou seja, o “conflito traduz-se em situação de confronto” pessoal ou social,
que envolve “uma ligação entre os estados emocionais, cognitivos e comportamentais
de recusa e violência, provocando incompatibilidade parcial ou total entre as partes
envolvidas.
Segundo Sales (2003),
“Conflito não consiste, apenas, em ausência de violência física e
moral, almeja a paz social e a efetivação dos direitos
fundamentais do homem e promova a justiça e a equidade como
vetor de inclusão social.

Como ação inerente a todos os seres humanos, e “parte integrante de
qualquer relação”, os indivíduos, tendem a lidam com os conflitos, como instância e
circunstância de todos os campos da vida social”. Por seu caráter transversal atinge os
mais variados níveis de comunicação, como o intrapessoal, o interpessoal, o
intergrupal, o nacional, o internacional, o laboral, o cultural, e o religioso (Cunha e
Lopes, 2001, p.56).
Para Shamir (2005, p.98):
O estudo dos conflitos é multidisciplinar, pois envolve diversos
campos do conhecimento, nomeadamente a Criminologia, a
Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, o Direito, as Ciências
Políticas, entre outras. Traduz-se como disciplina complexa, devido
ao facto de lidar com todo o tipo de impasse em diferentes estádios
de evolução.

Neste ponto, o conflito mostra sua complexidade existencial e transita por
diversos planos e condições das relações humanas, se justifica pela transgressão de
direitos, condutas, bens e valores e resulta em situação de confronto que pode gerar
desgastes e percas permanentes.
A necessidade da presença de uma terceira pessoa imparcial, sinaliza o
processo de mediação, pois revela um “mecanismo de intervenção paralela que pode
ocorrer no campo civil ou jurídico através da ação do dialogo na busca da
pacificação”. (Sales, 2013, p.17).
Concordando com Sales (2013, p.17), quando esclarece que “onde está o
homem está o direito, de tal sorte que é inegável a necessidade do direito para o
convívio social em harmonia”. Neste sentido, podemos destacar a mediação como
uma importante estratégia extrajudicial que atendem os casos de situações de conflitos
sociais.
Esses serviços são ofertados em instituições de natureza jurisdicional,
como é o caso das defensorias públicas que presta serviço de mediação como
ferramenta de diálogo institucional, e garantia de efetivação dos direitos sociais,
fundamentais e coletivos dos cidadãos que a procuram.
Os óbices de acessos à justiça dessas intervenções no âmbito do judiciário
abriram espaço para outras instituições da administração pública para atender essa
demanda, a exemplo das “Defensorias Públicas, que oferta métodos extrajudiciais de
solução de conflitos, um estimulo a desjudicialização dos processos.
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No Brasil a lei que regulamenta o uso de alternativa de resolução de
conflitos é a de número 9.307/96, também conhecida como Lei Marco Maciel, sendo a
mediação, uma das mais aplicadas e a estudaremos com mais riqueza de detalhes.
Mediação de Conflito
A palavra “mediação” é um vocábulo que vem do “latim mediatio ou
mediationis”, e no seu genitivo, significa “intervenção com que se busca produzir um
acordo” ou ainda “processo pacífico de acerto de conflitos, cuja solução é sugerida,
não imposta às partes”. (Junior, 2011, p.15).
Percebe-se que na sua origem, a palavra mediação sugere acordo, consenso
e este como parte de uma intervenção, exige a presença de um indivíduo imparcial
destinado a nortear a resolução amigável, justa e satisfatória para as partes.
Dessa forma, se traduz como excelente técnica de gestão construtiva de
conflitos, e apesar de se consolidar como instrumento legal de direito, “sua
manifestação informal, acompanha a humanidade, não sendo, portanto, uma invenção
da atualidade”, mas uma versão moderna, moldada com “base no legado nos deixados
pela sua manifestação em diferentes tempos, espaço e culturas antigas” (Campos,
2008, p.43).
Na verdade, o modelo de mediação que hoje aplicamos, modelou-se nos
Estados Unidos da América, na década de sessenta e eclodiu em virtude do cenário de
insatisfação social resultante do contexto da época. Um contexto profundamente
marcado por situações de desigualdades de direito sociais e pelas lutas representadas
pelos mais diversos protestos: raciais, estudantis, pelas igualdades de direitos das
mulheres e pela guerra no Vietnã.
Nesta conjuntura conturbada, os conflitos encontraram ambiente propício
para se propagar e a solução encontrada pelo estado foi a criação de diversas
organizações para “prestação serviços de mediação de mais diversas e variadas
contendas e restabelecer a paz social”. (Campos, 2008, p.122).
No Brasil, sua manifestação enquanto mecanismo de jurisdição, surge
como alternativa no intuito de desafogar a grande demanda de processos judiciais de
resolução de conflitos, frente a “impotência do Estado em atender de forma
satisfatória, os inúmeros casos de litígios em consonância aos preceitos
constitucionais”. (Pereira, 2017, p.13).
Neste espaço, a mediação surge como um caminho alternativo na garantia
do direito à jurisdição. Seu método se baseia no norteamento das ações, com ampla
liberdade das partes de conduzirem a trajetória do processo e indicarem as melhores
decisões a serem tomadas.
Garante neste sentido, a autonomia dos envolvidos na contenda. Hoje, a
mediação é “reconhecida como importante método de resolução de conflitos que serve
de estratégias de aplicação em diversas áreas ou campo de atuação e/ou convivência
humana”. (Cunha e Leitão, 2012, p.97).
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E como medida juridicamente enquadrada, possui preceitos legais que se
amparam na Lei 78/2001 que regula a competência, organização e funcionamento dos
Julgados de Paz e a tramitação dos processos e da sua competência:
Artigo 16º § 1 que dispõe, “Em cada julgado de paz existe um
serviço de mediação que disponibiliza a qualquer interessado a
mediação, como forma de resolução alternativa de litígios”. Em seu
Artigo 53º faz referência à mediação, e “contém expresso o
principal objetivo da mesma, designadamente proporcionar às partes
a possibilidade de resolverem as suas divergências de forma
amigável e concertada”. (Brasil, 2001, p.267).

Apesar da base legal é importante levar em consideração alguns dos fatores
fundamentais, como a comunicação, a equiparação dos direitos e o reestabelecimento
da paz, ao findar o conflito, ou seja, que possibilite minimizar as idiossincrasias
negativas do impasse.
Neste viés, a grande vantagem da mediação é o “caráter informal, pois lhe
atribui uma forma flexível que permite adaptações de acordo com as necessidades e
especificidades das partes”, permite ainda o diálogo aberto, democrático e
participativo respeitando níveis, diferenças e limites dos protagonistas da ação. Outra
vantagem da mediação “reside na sua característica célere, que torna o processo
rápido, contribuindo assim para uma redução dos custos”. (Cunha e Leitão, 2012,
p.19).
Por seu caráter voluntário e flexível, “a mediação é mais célere, em
comparação com outros processos judicias”. “Sua natureza não vinculativa é
fundamental no processo”, consentindo as partes a liberdade de decisão de quando
entrar e sair, bem como, uma vez que não estejam satisfeitas com o desfecho do
processo de mediação, são livres para “recorrerem a outras formas de litígios, ou
mesmo avançarem para um processo em sede de Tribunal”. (Shamir, 2005, p.83).
Mediação de conflito e o Poder Judiciário Brasileiro
A conjuntura do Poder Judiciário brasileiro é bastante delicada. A
acumulação de processos é tão excessiva que extrapola a capacidade de atendimento,
tanto intelectual, quanto física, dos magistrados que se encontram no exercício de suas
atribuições.
Em relação à grande demanda de litígio, principalmente no tocante aos
casos de resolução de controvérsias, o poder judiciário brasileiro, não estava
conseguido através dos meios usualmente procurados, oferecer um atendimento
adequado, nem tampouco ágil ou eficaz.
A morosidade de atendimento a demanda ocorre por diversos motivos.
Entre eles: “o problema estrutural do Poder Judiciário, e como consequência, alguns
magistrados trabalham em estruturas físicas incompatíveis com o papel que
desempenha”. Outro ponto, se acentua porque o “Legislativo não consegue
acompanhar os avanços das políticas sociais, e muito das suas leis já são implantadas
sem possibilidade de se efetivarem”.
Urge, portanto, que todos os poderes atentem para a atualização de seus
equipamentos, serviços e legislação. Sendo essa, uma medida rotineiramente. Porque,
o que se percebe é que os recursos materiais, são insuficientes e “mesmo” precários,
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não alcançando “os velozes avanços da informática”, por exemplo. Além de que, há
uma desproporcionalidade da demanda em relação ao pequeno contingente de juízes e
servidores responsáveis pelo elevado número de processos que chegam diariamente ao
judiciário. (Oliveira, 2013, p.43).
Em contrapartida, registra-se o aumento da procura por assistências
judiciaria gratuitas, com rápido atendimento e resolutividade. Isso porque, apesar de
grande parte da população, viver ainda de forma precária, a abertura das informações
por meio do acesso à tecnologia, favorecer uma mentalidade mais consciente de seus
direitos e deveres. “E essa parcela da população, visualizam nas entidades públicas
que ofertam métodos extrajudiciais, uma opção alternativa viável em relação a
resolução de conflitos”. (Oliveira, 2013: p.43).
Buscando contorna a situação, implantou meios alternativos
autocompositivos como mediação, negociação, a conciliação e a arbitragem que
possibilitasse resolver uma maior demanda do judiciário, utilizando ações
extrajudicial de interesse público na conciliação de litígios:
A primeira iniciativa de institucionalização no direito positivo nacional
ocorreu através do Projeto de Lei nº 4.827 de 10 de setembro de 1998, de iniciativa da
Deputada Federal Zulaiê Cobra Ribeiro - PSDB/SP, com sete artigos, que adotou o
sistema francês de mediação e tem por objetivo institucionalizar e disciplinar a
mediação, como método de prevenção e solução consensual de conflitos. Busca o
reconhecimento da mediação como procedimento não obrigatório, que poderia ser
adotado ou recomendado pelo Poder Judiciário. Em 2002, na Câmara dos Deputados,
o Projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e enviado ao Senado
Federal, onde foi registrado como Projeto de Lei da Câmara nº 94/2002. (Alves, 2012,
p.04).
Nesse contexto, o processo de mediação objetiva promover audiências em
maior número e com mais agilidade e eficiência. Dessa forma, a medida se apresenta
como recurso viável e satisfatório, frente a morosidade dos processos judiciais como
um todo.
Isso porque, apesar das muitas modificações registradas na área da
legislação processual, o óbice da morosidade e do distanciamento da informação em
relação aos direitos dos usuários, ainda persistem. O que ocorre de forma recorrente é
os indivíduos, vivenciam os problemas de conflitos, e muitas das vezes, não sabem a
quem recorrer, deixando muitas das vezes de procurar auxilio jurídico.
E por não terem conhecimento ou informações em relação ao atendimento
gratuito, buscam auxílio de um advogado, isso para aqueles que a situação financeira
permite, os demais ficam sem acessar o Judiciário. Uma forma pragmática de
reparação dessas desigualdades sociais foi justamente a criação de instituições de
caráter assistencialista para as classes sociais menos favorecidas.
Neste contexto, a defensoria pública vem conquistando espaço e efetivando
os direitos dos cidadãos, cumprindo as diretrizes das legislações brasileiras. Prestando
“assistência judiciária” integral e gratuita aos necessitados em todas as instâncias de
sua área de abrangência. Sua atuação concretiza o acesso à justiça em amplo sentido
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amplo, promovendo a isonomia e conscientizando a população de seus direitos por
meio da informação e orientação jurídica.
Defensoria Pública do Distrito Federal
Amparada nos direitos assegurados na Constituição Federal de 1988, a
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados,
na forma do artigo 5°, LXXIV”. Ainda, no §2° deste mesmo artigo, instituiu
autonomia funcional, administrativa e financeira, ao poder elaborarem propostas
orçamentárias, às Defensorias Públicas Estaduais. (Bastos, 1989, p.378).
Os objetivos da Defensoria Pública: I – a primazia da dignidade da pessoa
humana e a redução das desigualdades sociais; II – a afirmação do Estado
Democrático de Direito; III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; IV – a
garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(Brasil,1994, p.43).
Fica notória a intenção dos objetivos da Defensoria Pública, no sentido de
assegurar de forma factual, os escopos do artigo 3° da Constituição de 1988. E assim
efetivar os direitos constitucional de democratização do acesso as leis, promovendo
por fim, o bem comum, sem restrições, preconceitos ou quaisquer outras formas de
discriminação.
Outras incumbências que cabe a Defensoria Pública, estão especificadas na
Lei Complementar 132, de 2009, inciso II, que trata sobre a oferta de serviços
extrajudiciais de litígios, entre elas, a mediação de conflitos, objeto de estudo do
presente trabalho.
Além da mediação, a Defensoria realiza outros meios consensuais de
tratamento de controvérsias, tais como: conciliação, arbitragem e audiências públicas.
Participam ainda de Fóruns, Comitês, Conselhos, realizados em outros espaços
públicos e privados ou públicos.
Portanto, é mensurável afirmar que a Defensoria Pública representa
importante papel no poder judiciário, no sentido de “garantia de defesa em todos os
graus e instâncias, judicial e extrajudicial, dos direitos e interesses individuais, e por
vezes coletivos, dos economicamente necessitados”. Destacando-se como instituição
relevante para o Estado brasileiro”, pois atende a “um expressivo contingente de
indivíduos necessitados” que sem a mesma, poderia ficar excluídos do acesso à
Justiça. (Vasconcelos, 2008, p.346).
Busca neste viés, efetivar o princípio da isonomia, segundo o qual todos as
pessoas são iguais perante a lei; não havendo nenhuma distinção entre os indivíduos
pois todos possuem os mesmos direitos e deveres perante a lei.
Assim viabilizar assistência integral e gratuita, em todas as instâncias.
Dessa forma democratiza o “acesso à justiça em sentido amplo”, podendo, inclusive,
“defender o indivíduo, em relação ao Estado”. (Vasconcelos, 2008, p.350).
Em relação a Defensoria Pública do Distrito Federal, suas atividades
iniciaram-se em janeiro de 1987, sobre justificativa de que o governo do DF
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necessitava de uma instituição voltada a prestação gratuita de assistência jurídica
voltada aos cidadãos que não tinham acesso ao judiciário em virtude de condições
financeiras limitadas, não tendo como custear um advogado particular.
Tendo como finalidade a promoção, prioritária, da solução extrajudicial
dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito, representa uma
mudança de cultura, da forma de se tratar os conflitos interpessoais, transmutando a
cultura da sentença para a cultura de pacificação dos conflitos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa de campo destaca a experiência dos servidores públicos da
Defensoria Pública do Distrito Federal, focando o interesse na demanda por processos
extrajudiciais, no caso, a mediação.
Os perfis dos usuários atendidos são na maioria pessoas que vivem abaixo
do nível da pobreza, endividados, sem condições de arcar com as custas judiciais e
honorários advocatícios, hipossuficientes econômicos.
As respostas descrevem o cotidiano do Núcleo de Mediação. Como
podemos visualizar nos resultados apresentados:
“O Núcleo de mediação da Defensoria Pública do Distrito Federal foi
implantado como ação resultante de uma parceria do Tribunal de Justiça do DF com o
Ministério Público como espaço onde o cidadão pode encontrar informações e
serviços gratuitos nos mais diversos Núcleos de atendimento”. (M1, 2016).
“Logo ao chegar, é preenchido um formulário para solicitação de
Mediação em seguida, assinam um Termo de Aceitação pelo procedimento. A sessão
de mediação ocorrerá em data previamente agendada e seus trâmites são: declaração
de abertura, manifestação de ambos, resumo, trabalho de questões e sentimentos, e
fechamento”. (M2, 2016).
“A mediação pode seguir um processo, judicializados ou não
judicializados, os termos de acordo serão redigidos pelos mediadores e possuirão uma
estrutura padronizada. Esta fase está relacionada ao conteúdo e à visualização dos
pontos acordados. O mediador deverá redigir as decisões tomadas durante os
encontros, em linguagem simples, clara, coerente e adequada. Ao mediador caberá
perceber as diferenças entre os vários acordos possíveis, dependendo de cada
situação”. (M4, 2016).
“O processo é entendido como finalizado, quando Elaborado o termo de
acordo pelas partes e mediador, este será levado ao conhecimento do Defensor
responsável, o qual o analisará e, estando de acordo, o assinará, conjuntamente com as
partes e os mediadores”. (M5, 2016).
Embora, as demandas de litígio sejam bastante diversificadas, elas são
distribuídas por núcleos e no caso da Defensória Pública do Distrito Federal, os
depoimentos apontam de forma unanime que casos mais corriqueiros são:
“Casos de família, intrigas entre vizinhos, colisão de veículos, compra e
venda de veículos e consumidor”. (M1, M2, M4...).
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Mostra ainda que o Núcleo oferta como processos extrajudiciais, além da
mediação a conciliação, afirmativa contida em todos os depoimentos:
“Mediação e conciliação, ambos extrajudiciais”. (M1, 2016).
É perceptível que a demanda revela um público com perfil socioeconômico
de baixa renda, com demandas que podem serem resolvidas fora dos tribunais, pois
são na maioria questões que envolve impasses familiares e/ou pequenos conflitos entre
pares que são facilmente resolvidos pelo diálogo.
Quando foram sondados sobre suas respectivas posturas, as respostas que
foram mensuradas, denotam que:
“Os mediadores são um terceiro imparcial que, por meio de uma série de
procedimentos próprios, auxilia as partes a identificar os seus conflitos e interesses, e
a construir, em conjunto, alternativas de solução visando o consenso e a realização do
acordo”. (M1, 2016).
“O Mediador, no desempenho de suas funções, deve proceder de forma a
preservar os princípios éticos, estimulando as partes a buscarem uma solução
satisfatória que atenda à todos os envolvidos”. (M3, 2016).
As falas demonstram que apesar de estarem habilitados e terem
competências para assumir a função, é importante também, trabalhar a inteligência
emocional, pois como seres humanos, os mediadores estão suscetíveis a agirem de
acordo com seus valores e suas percepções de mundo e de julgamento, condições que
podem ferir o direito da isonomia das partes.
“É um aprendizado mútuo, muitas das vezes quando inicio uma sessão de
mediação percebo o desconforto das partes por estarem juntas num mesmo ambiente”.
(M2, 2016).
“Meu maior desafio é descontruir, a relação de poder que as partes
trazem”. (M3, 2016).
“Em outro caso, a questão era uma causa de danos morais e matérias em
que o locador pediu o imóvel antes da data aprazada para a locatária sob o argumento
de que ela era envolvida que pessoa de má índole, a qual foi acordada com pedido de
desculpas e as partes saíram conversando amigavelmente”. (M6, 2016).
Percebe-se que são problemas que ultrapassam os elementos jurídicos, é
necessário perceber a situação como um todo”. Nota-se ainda que o sucesso desse
método de solução extrajudicial é por que poupa sentimentalmente e resolve os
impasses, muito mais rápido.
E, neste sentido, constrói-se um novo olhar sobre as questões, num patamar
de consciência diferenciado do processo judicial. Desse modo, o maior êxito desse
método está na estratégia do diálogo apaziguador e na construção do entendimento,
principalmente nos casos de conflitos familiares.
Os resultados apresentados descrevem uma amostragem heterogénea em
relação aos sentimentos dos assistidos em relação a satisfação dos procedimentos e
regras estabelecidas:
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“Me considero muito bem informado sobre a Defensória”. (U1, 2016).
Conheço, é um local que atende as pessoas, de graça e resolver os casos de
briga, pra gente não ir pra justiça”. (U2, 2016).
“Sei do que preciso, e sei que é um órgão do governo”. (U3,2016).
Contudo, ainda persiste o incipiente nível de conhecimento e de visão de
mundo, claramente demostrado nas falas. Percebe-se ainda que a maioria tem
limitações no uso das palavras, com vocabulário restrito e revelam ansiedade em
resolver os problemas dos quais são afligidos e consideram que informações
adicionais não lhe são necessárias.
E neste sentido, revela-se que a propaganda boca a boca tem funcionado
muito bem, para propagar as informações sobre os serviços ofertados pela instituição,
essas chegam quase sempre através de amigos e/ou parentes, em situações de
conversas informais onde os mesmos relatam as experiências vivenciadas, em sua
maioria no Núcleo de mediação.
“Um amigo meu falou que está resolvendo um caso de divórcio lá na
Defensoria”. (U1, 2016).
“Um parente foi lá e resolveu o caso dele com a mulher”. (U2, 2016).
“Todo mundo no bairro conhece a mediação feita na Defensória, eu já fui
atendida”. (U3,2016).
É claro que todos os entrevistados já utilizaram os serviços da Defensoria.
Interessante é que além de estarem envolvidos em algum caso de resolução de
conflito, os depoimentos informaram que nas suas relações mais próximas, entre seus
amigos, parentes e conhecidos, sempre tem alguém que já precisou utilizou os
serviços da instituição. Essas afirmações, fomenta a afirmativa de que os casos de
conflitos são muitos comuns e que as pessoas estão mais conscientes sobre a
importância da mediação, no sentido de melhor resolver seus impasses de forma
amigável e satisfatória para ambos.
Sobre o tipo de causa, as respostas levaram especificamente aos casos de
família, cível e criminal, como ver-se:
“No meu caso, é uma briga de família, questões sobre guarda dos
filhos”(U1,2016).
“Sobre dívida, estou utilizando o Juizado Especial”. (U3,2016).
É importante ressaltar que os mediadores procuram utilizar uma linguagem
simples, mais próxima do assistido, uma vez que a fala é facultada aos envolvidos e
são os mesmo que conduzem o processo orientados pelos mediadores. E por assim ser,
resulta em satisfação para todos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho descreve as experiências vivenciadas no Núcleo de
Mediação da Defensoria Pública do Distrito Federal em relação aos seus aspectos de
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assistência jurídicas, com foco no atendimento extrajudiciais de resolução de conflito
como ação de promoção, prevenção e recuperação da paz pessoal, familiar e social.
Constata-se que o Núcleo de Mediação da Defensoria Pública do Distrito
Federal desempenha importante papel e suas funções tem grande relevância no cenário
local como efetivo como instrumento de assistência jurídica que promove inclusão
social e uma cultura de paz.
Dentre os inúmeros fatores positivos de suas inúmeras estratégias
inovadoras, destaca-se o sentimento de empoderamento dos usuários e o
reconhecimento da importância do dialogo durante as sessões, a autonomia e a
participação das partes como condição democrática de exercício da cidadania, como
promoção do direito individual, mas, sem perder de vista a perspectiva do direito
coletivo embutido em cada caso.
Em suma, conclui-se que o processo de mediação é menos desgastante do
que uma ação judicial comum e traz entre seus benefícios uma maior agilidade na
resolução do problema, provocando menor desgaste emocional, pois leva em conta os
aspectos afetivos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais dos sujeitos em
questão.
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EL TRABAJO DESARROLLADO POR LOS PROFESORES/TUTORES EN
EL CURSO DE LETRAS ESPAÑOL EN EDUCACIÓN A DISTANCIA (EAD)
DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE PIAUÍ -UESPI
Rosa Carolinne de Melo Borges47
Luciana Batista de Sousa48
Katia Ribeiro Bomfim49
Ismael de Sousa da Silva50
RESUMEN
El trabajo presenta algunas reflexiones acerca del curso de Licenciatura Plena en
Letras/español en la modalidad a distancia de la Universidad Estadual de Piauí –
UESPI, tomando como punto de partida el papel desarrollado por los
profesores/tutores del curso. El trabajo tiene como objetivo verificar las estrategias de
enseñanza utilizadas por estos profesores, conocer sus dificultades y especificidades
en la modalidad de enseñanza a distancia y hacer una reflexión acerca de la
capacitación de ellos. Ese trabajo fue embazado principalmente en los constructos
teóricos de PRENSKY, PRETTI, MORAN y KENSKI, acerca de la importancia de la
EAD y de la inserción de las tecnologías a la Educación. El trabajo fue desarrollado
por pesquisa bibliográfica y aun, coleta y analice de datos a través de cuestionario
hecho con profesores/tutores del curso, en 32 polos de educación a distancia de la
UESPI, que ofertan el curso de Licenciatura Plena en Letras Español.
Palabras-clave: Profesor, educación a distancia, capacitación, estrategias.

INTRODUCIÓN
En algunas de sus definiciones, podemos destacar EAD como un conjunto
de métodos utilizados por profesores que se comunican con sus alumnos a través de
medios impresos, electrónicos, mecánicos u otros. Facilitando el acceso y
garantizando permanencia de los alumnos. Es esa facilidad, existente en EAD, la
responsable por su rápida expansión, una vez que es planeada y organizada para
superar problemas de tiempo y espacio, sin desplazar la elaboración de instrumentos y
métodos apropiados.
En esta investigación, tenemos como objetivo general conocer las
estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrollada por los protagonistas de la
educación: profesores/ tutores y alumnos. Los objetivos específicos son identificar
como se da la enseñanza dentro de la educación a distancia, llevar a cabo la
importancia de la formación y calificación del profesor que trabaja en EAD, conocer
las ventajas y desventajas de esta modalidad de enseñanza.
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Para el desarrollo de la investigación serán utilizados los métodos de
abordaje donde haremos una investigación inductiva, el método de procedimientos
que utilizamos la forma cualitativa y cuantitativa. Vale resaltar de nuestra intención en
comparar los resultados obtenidos de la encuesta con la bibliografía estudiada.

1.

EL PROFESOR Y LA EAD

El profesor es la puerta de entrada para el aprendizaje. Para algunos
estudiosos, nuestra sociedad actual es una verdadera “aldea global” o sociedad de
información. Las nuevas tecnologías tornan posible la expansión y la enseñanza a
distancia donde profesores y alumnos se “encuentran” en un nivel de comunicación
idénticos. Así surge el nuevo papel del profesor. Pero ¿el profesor está listo para esa
nueva modalidad de enseñanza? ¿Y los alumnos?
Preguntas como estas, aparentemente sencillas, son muy importantes en la
práctica y que cambian completamente el desarrollo de un curso, sirven para un
esclarecimiento a los profesores y aun como manual de instrucciones a alumnos de
licenciaturas de cursos presenciales, o sea, a futuros profesores que probablemente
seguirán el camino de la EAD, sin debidas orientaciones por parte de sus cursos.
Con tantas ideas opuestas tuvimos la curiosidad de por esa investigación
verificar el trabajo desarrollado en el curso de Licenciatura Plena en Lengua Española
del Nucleo de Educación a Distancia (NEAD) de la Universidad Estatal de Piauí –
UESPI. En esta investigación no rechazaremos una modalidad a otra, hasta porque las
dos están íntimamente interaliadas, principalmente a través del profesor que mantiene
las metodologías de enseñanza, y exactamente este punto que nos interesa investigar,
el papel del profesor.
En un curso presencial, más que en la EAD, el profesor está en el centro
del curso. Con la expansión de la EAD, un profesor fue poco para la demanda
creciente de alumnos. Así, la acción del profesor fue fragmentada en profesor autor
(que elabora los contenidos de las asignaturas), profesor instructor (que imparte clases
síncronas y asíncronas) y el profesor tutor (que auxilia e intermedia los profesores
autores, instructores y alumnos, sin cambiar las líneas pedagógicas). “Con la
educación on-line los papeles de los profesores se multiplican, se diferencian y se
complementan, exigiendo una gran capacidad de adaptación del mismo”. (Moran,
2003; p. 54)
La investigación va a tener su visión vuelta al profesor, principalmente al
tutor, que es pieza fundamental para el suceso de la EAD, él tiene, además de otras,
función motivadora y deberá tener un amplio conocimiento, tanto en su área de
enseñanza cuanto en el dominio de las nuevas tecnologías utilizadas en la EAD. Un
único profesor puede trabajar en un mismo periodo en las dos modalidades de
enseñanza y aun utilizando las mismas estrategias de enseñanza cuando necesario,
interaliado las dos modalidades. Lo que realmente diferencia un profesor al otro son
las estrategias de enseñanza que van a utilizar en el desarrollo del curso, y eso es el
punto de partida de nuestra investigación.
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2.

LA MODALIDAD A DISTANCIA Y SUS HERRAMIENTAS

Para suplir la separación física y temporal entre profesores y alumnos se
utilizan en la EAD recursos de mediación tecnológicos digitales. Por mediación
comprendemos los medios o puentes que usaremos para llevar los recursos,
actividades, posibilidades de interacción entre profesores y alumnos en diferentes
espacios geográficos. Para Texeira (2011) por la comunicación ser tan importante para
la educación a distancia, todo profesor y usuario necesita conocer un poco acerca de
cada tecnología. Cada herramienta de mediación de aprendizaje tiene su función y
especificidad. Las principales tecnologías de mediación son: impresa, audio y video
gravados, audio y video interactivos y tecnologías de Internet.
Las midias en forma de audio y video en los años 1970 y 1980 se tornaron
muy frecuente por el costo esta compatible con la sociedad. El número de personas
que tenían VCRs en sus casas aumentó durante la década de 1980, tornándose viable
el estudio en casa con videotapes. Los discos de “CD – Read Only Mode” (CD-ROM)
tornan posibles la diseminación de programas de aprendizaje basados en computador
con la incorporación de componentes audiovisuales. El principal problema
relacionado al uso de las midias de audio y video en la EAD es el factor de exigencia
en creatividad y conocimiento profesional especializado para la producción de
programas de buena calidad. (Texeira, 2011; p. 21)
Aun segundo Texeira 2011, acerca del video, podemos destacar que, es una
midia poderosa pues llama atención por su capacidad de mostrar personas en
interacción. Producir materiales en audio o video generalmente es más difícil que
crear materiales impresos por envolver competencias especiales no solamente de
producción, como también de ingeniaría.
La transmisión de audio y video por radio y televisión fue utilizada para
fines educacionales durante muchos años, con el surgimiento de las redes de satélites,
la enseñanza por televisión tornase populosa en todos los niveles de educación. Con el
surgimiento de Word Wide Web (WWW), torna posible una nueva forma de
diseminación por video, denominada video transmisible. Eso envuelve poner en
formato digital y permitir que las personas usen en forma de download en un servidor
de la web, a partir de su computador personal.
Para Bahia 2006, La videoconferencia es una herramienta tecnológica de
comunicación digital, que torna posible en tiempo real, la transmisión y recepción de
imagen y sonido entre dos o más puntos lejanos, tornando posible que grupos, en
sitios distintos se comuniquen, recreando, a distancia, las condiciones de un encuentro.
Para la realización de una videoconferencia es fundamental que el
profesor realice un planeamiento de las actividades que serán
desarrolladas desde la preparación en el ambiente virtual, en el desarrollo
de la trasmisión y después de ella. Así, por ejemplo, hacer una experiencia
antes de su primera actividad con videoconferencia para que pueda
quedarse más confinante. Durante la videoconferencia hacer ejercicio
práctico, como dinámica, para tornar la clase más interactiva. Después
retomar el contenido en fórums o chats, para un repaso. (Texeira, 2011;
p.29-30)

La plataforma MOODLE fue creada en 2001, por el educador y
cientista computacional Martin Dougiamas. Él trabajaba en la Universidad de Perth,
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Australia y observó que el sistema utilizado, creado por ingenieros, no llevaba en
cuenta el proceso educativo y decidió trabajar en un sistema con personas que
pensasen en primer lugar en la educación. (Cole, 2005)
La plataforma MOODLE utilizada en la UESPI, es un ambiente virtual
de aprendizaje, AVA, en que se encuentran algunas herramientas para la interacción
como, por ejemplo: los chats, foros, blogs, el libro. Estas herramienta se dividen en
actividades síncronas (que permiten una comunicación simultanea e instantáneas entre
los participantes) y asíncronas (que tienen la comunicación en tiempos distintos).

3.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

3.1.

Herramientas de mediación de la EAD

Considerase como herramienta los medios y recursos físicos de
presentación de material didáctico, utilizados para la comunicación entre las personas
en el proceso educativo. Sabiendo de la importancia de los medios de comunicación
de EAD, en nuestra primera cuestión preguntamos a cerca de la utilización de las
herramientas de EAD. Los resultados son los que sigue:

1. ¿Tuvo diﬁcultades para uylizar las herramientas de mediación de
la EAD?
Sí. Pero ahora no más

Sí. Aun hoy tengo diﬁcultades

No. Nunca tuve.

Otros

0%
0%

20%
80%

Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.
Los resultados son que la mayoría de los profesores ya tuvieron
dificultades para utilizar las herramientas en EAD, felizmente no las tienen más. En
PORTELA (2004) el perfil del profesor de enseñanza fundamental y mediana apunta
que un 59,6% de ellos nunca usaran el correo electrónico y uno 58,4% jamás
navegaran en Internet. No hay duda de la necesidad de que los profesores necesiten de
capacitación antes de trabajar en la modalidad a distancia y aun se adecuen a
generación de sus alumnos, pues los profesores son los mismos y los alumnos otros.
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3.2.

Las herramientas de mediación más utilizadas por profesores

2. ¿Cuáles son las herramientas que más uyliza para la enseñanza
en EAD?
Fórum

Chat

Video Conferencia

25%

Mensaje

6%

Tareas

Glosario

31%
25%
13%
0%

Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.

En la segunda pregunta la mayoría de los profesores utilizan el fórum
como herramienta más utilizada pues es la que realmente diferencia de la enseñanza
presencial y para ver como los alumnos están exponiendo sus ideas. El mensaje y las
tareas también son bastantes utilizados por los profesores pues además de no
dependieren tanto de otros profesionales (el equipo técnico, por ejemplo) permite
mantener contacto directo con los alumnos.
Ya las herramientas menos utilizadas por los profesores es la video
conferencia, pues la Universidad Estatal de Piauí – UESPI, todavía no dispone de esta
herramienta. Después tenemos el chat como menos utilizadas por profesores, de
acuerdos con ellos en una actividad síncrona, por la internet de algunas ciudades tener
limitaciones, realizar esas actividades no es posible
3.3.

Importancia de la capacitación para tutores
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3. ¿Ha hecho alguna capacitación para trabajar en EAD?
Sí

No

0%
100%

Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.

Algo imprescindibles para la EAD es la capacitación de los profesores.
Podemos percibir que todos los profesores ya han hecho capacitación para trabajar en
EAD. La capacitación fue importante para los profesores pues cuanto más capacitados
estén más bien alcanzados serán los objetivos de la enseñanza y por ser algo nuevo
trabajar en EAD la capacitación ayuda a comprender el proceso de enseñanza.

3.4.

La interacción entre alumnos – alumnos y profesores – alumnos

4. ¿Cree que la interacción con otros alumnos y profesores es
importante para el aprendizaje de tus alumnos?

No. Pues la interacción perjudica a los alumnos.
No. Pues explico bien los contenidos y no hay necesidad de interacción.
Sí. Pues los alumnos aprenden con las ideas y dudas de otras personas.
Otros

100%
Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.
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En la cuarta cuestión resaltando la importancia de la interacción,
preguntamos a los profesores de la importancia de la interacción. Todos los profesores
contestaron que creen que la interacción es importante pues los alumnos aprenden con
las ideas y dudas de otras personas.

3.5.

Importancia de los encuentros presenciales

5. ¿Los encuentros presenciales son importantes
para aprendizaje de los alumnos?
Sí

No

100%

Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.
Resaltando la importancia de la interacción en los encuentros presenciales,
en la octava cuestión todos los profesores creen que son importantes. Pues es el
momento de estar más cerca del alumno, percibir el nivel de los alumnos, es cuando se
trabaja mejor el aspecto de comprensión y expresión oral de los alumnos. En nuestra
realidad sí, porque aún estamos acostumbrándonos con esta nueva modalidad, pero ya
cursos en otros países que es todo a distancia, y se aprende bien.
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3.6.

Las clases síncronas

6. ¿Se siente a gusto cuando emparte clases síncronas (cuando
los participantes se relacionan en tiempo real)?
Sí

No

20%
80%

Fuente: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.
En esta sexta cuestión la mayoría de los profesores se siente a gusto pues es
el momento de estar cerca de los alumnos aunque geográficamente separados, la
reunión de alumnos y profesor es más motivadora pues ya están acostumbrados con
eso, porque se parece con los encuentros presenciales que hacían en toda su vida
escolar.

3.7.

El proceso de enseñanza

7. ¿Cómo ocurre el proceso de enseñanza de lengua española
en su curso de EAD?
Opymo – bueno, pues podemos desarrollar las cuatro destrezas
lingüísycas (lectura, escrita, habla y escucha)
Bueno – regular, aunque no sea desarrollado las cuatro destrezas
lingüísycas.
Regular – débil, pues no podemos esymular el habla y escucha.

23%
0%

19%
58%

FUENTE: Respuestas obtenidas en cuestionario aplicado a tutores de la UESPI.
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En los resultados para la mayoría de los profesores la enseñanza de lengua
española ocurre de manera buena, aunque no sea desarrollada las cuatro destrezas
lingüísticas. Para los profesores que no se encajaron en ninguna de las alternativas, el
proceso ocurre de manera tímida.

4.

CONSIDERACIONES FINALES

La educación a distancia es hoy una alternativa viable a la escuela
tradicional, hasta porque la escuela necesita mudanzas urgentes en su estructura,
principalmente en sus métodos de enseñanza. Así se queda indispensable la
integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como
herramientas pedagógicas a servicio de la formación del individuo autónomo.
La EAD es sin duda la educación del siglo XXI. Por toda modernidad y
utilización de las tecnologías que dominan el mundo. Con su expansión es muy
probable que en algunos años se olviden del término “a distancia” ya que la enseñanza
se pasa de manera tan simultánea, que los envueltos se olvidan que real y físicamente
están distantes. Educación semi presencial es un nombre ya utilizado, una vez que la
EAD agrega clases presenciales en sus polos.
Sabemos que la EAD no va a sustituir la educación convencional, (al
menos en los próximos diez años) pero podemos resaltar que, por su experiencia en
enseñanza con metodologías no presenciales, la EAD puede contribuir de manera
positiva para el desarrollo de los sistemas convencionales o la enseñanza regular.
Con todo, necesitamos conocer el papel del profesor en esta modalidad de
enseñanza. Sabemos que la capacitación de un profesor para ingresar en EAD es aun
tímida, una vez que este sea realmente preparado para ingresar en la modalidad
presencial. Por eso es tan importante para nosotros conocernos las estrategias de
enseñanza desarrollada por los profesores en EAD.
En la enseñanza de calidad no debe haber diferencia entre la metodología
utilizada en la enseñanza presencial y en la enseñanza a distancia. Lo que cambia,
básicamente, de una modalidad a otra es la forma de comunicación y como ya hemos
visto, en una modalidad podemos utilizar la comunicación propia de la otra, o sea, en
un curso presencial puedo comunicarme con mis alumnos utilizando recursos
tecnológicos específicos para el desarrollo de la EAD, como correo electrónico, y en
la EAD puedo impartir clases presenciales, pero no con la misma frecuencia de un
curso presencial.
Percibimos que las estrategias desarrolladas por los profesores son siempre
pensadas para mejor atender a los alumnos. Son estrategias vueltas a los adultos. Las
herramientas más utilizadas son las más accesibles y las más fáciles de manosear. Hay
clases síncronas y asíncronas. Los profesores y alumnos son honestos a la hora de
evaluar y hacer sus actividades, una característica positiva por el facto de ser todos
adultos.
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El punto negativo en los profesores es la capacitación. Para la mayoría
trabajar a distancia es un desafío. Para unos por ser algo nuevo, aún desconocido, ni
todas las Instituciones Superior de Educación ofrecen esta modalidad. Para otros por
creyeren que la modalidad puede de facto contribuir de manera positiva a la enseñanza
presencial, al acoplar a la enseñanza el uso de las tecnologías.
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METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL EM
SAÚDE IMPLEMENTADAS NO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VALE
DO PARNAÍBA- PIAUÍ EM 2016
Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira51 - UNISAL
RESUMO
O presente artigo apresenta o recorte da pesquisa de mestrado apresentada em janeiro
de 2018, sobre o tema metodologias ativas na formação do profissional em saúde
implementadas no Instituto de Ensino Superior Vale do Parnaíba- Piauí em 2016. A
educação superior vem passando por ajustes no campo do ensino aprendizagem. As
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde inferem o uso de
métodos de ensino que contemplam o currículo centrado no aluno. Por ser um
processo neófito no Brasil, docentes deparam-se com novos desafios de ensinoaprendizado na dicotomia de modelos, visto que tanto seus formadores quanto os
alunos ingressos, vem do molde tradicional e passam a nova realidade das tecnologias
ativas no seu processo de ensinar e no seu processo de aprendiz, respectivamente.
Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos
discentes a cerca das metodologias ativas de ensino-aprendizagem implementadas no
curso de Medicina da FAHESP/IESVAP na cidade de Parnaíba-Piauí. É um estudo do
tipo qualitativo, fenomenológico, exploratório com observação participativa, onde se
utilizou para coleta de dados um questionário semiestruturado com questões abertas e
o tratamento das transcrições deu-se através de análise de conteúdo, que resultou em
unidades temáticas. Foi possível constatar que há uma compreensão dos discentes do
curso de medicina da FAHESP/IESVAP acerca do uso das metodologias ativas. Este
fato é ressaltado através do aperfeiçoamento da metacognição, que possibilita aos
alunos lidarem com diversas estratégias de aprendizagem que serão utilizá-las no
desenvolvimento do pensamento crítico e raciocínio clinico empregados no
levantamento de hipóteses e resolução de problemas.
Palavras-Chave: Metodologia Ativa, Ensino Médico, Estratégias de Ensino

RESUMEN
El presente artículo presenta el recorte de la encuesta de maestría presentada en enero
de 2018 sobre el tema metodologías activas en la formación del profesional en salud
implementadas en el Instituto de Enseñanza Superior Valle del Parnaíba- Piauí en
2016. La educación superior viene pasando por ajustes en el campo de la enseñanza
aprendizaje. Las Directrices Curriculares Nacionales para los cursos del área de la
salud inferen el uso de métodos de enseñanza que contemplan el currículo centrado en
el alumno. Por ser un proceso neófito en Brasil, docentes se enfrentan a nuevos
desafíos de enseñanza-aprendizaje en la dicotomía de modelos, ya que tanto sus
formadores como los alumnos ingresan, vienen del molde tradicional y pasan la nueva
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realidad de las tecnologías activas en su proceso de enseñanza y en su proceso de
aprendiz, respectivamente. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo
analizar la percepción de los discentes a cerca de las metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje implementadas en el curso de Medicina de la FAHESP /
IESVAP en la ciudad de Parnaíba-Piauí. Es un estudio del tipo cualitativo,
fenomenológico, exploratorio con observación participativa, donde se utilizó para
recolección de datos un cuestionario semiestructurado con cuestiones abiertas y el
tratamiento de las transcripciones se dio a través de análisis de contenido, que resultó
en unidades temáticas. Fue posible constatar que hay una comprensión de los
discentes del curso de medicina de la FAHESP / IESVAP acerca del uso de las
metodologías activas. Este hecho se resalta a través del perfeccionamiento de la
metacognición, que posibilita a los alumnos lidiar con diversas estrategias de
aprendizaje que serán utilizarlas en el desarrollo del pensamiento crítico y raciocinio
clínico empleados en el levantamiento de hipótesis y resolución de problemas.
Palabras-Clave: Metodología Activa, Enseñanza Médica, Estrategias de Enseñanza

1. INTRODUÇÃO
A nova conjuntura da educação superior, dispõe implementar, por meio de
estratégias, um olhar mais efetivo para os métodos formativos buscando incentivar
positivamente as práticas profissionais através de competências e habilidades.
No campo dos conhecimentos e saberes das ciências da educação, há uma
variedade de propostas, pareceres e metodologias que são utilizadas, contudo,
atualmente um novo modelo de ensino contribui para uma formação curricular mais
flexível e centrada no aluno, onde o mesmo passa a ser ator principal de seu
aprendizado, ajudando a tornar-se mais crítico e reflexivo.
As metodologias ativas são métodos de ensino-aprendizagem utilizados
hoje que visam à participação efetiva do discente na sua formação acadêmica. São
processos desafiadores, em que o estudante vivencia a realidade e torna-se capaz de
adquirir habilidades mais rapidamente, desenvolver estratégias de resolutividade de
problemas através da busca incessante de respostas que são criadas a cada nova
hipótese formulada.
Destarte, os papéis tradicionais da sala de aula em que docente leciona e
aluno aprende muda de configuração, isto é, de certa forma, se invertem. A
metodologia ativa instiga o discente a “aprender a aprender”, além de leva-los a
abrolhar saberes e expô-los no decorrer de sua trajetória acadêmica.
O docente, nesse processo, torna-se um agente facilitador, mediador, que
através de constantes estímulos (situações-problemas, estudos de casos, etc.), lançados
a cada encontro, instiga o raciocínio dos discentes para a resolução do desafio
proporcionado, utilizando-se dos métodos ativos. Assim, a proatividade da
aprendizagem se apõe ao conteúdo do aprendizado, gerando a produção do
conhecimento, corroborando com um aprendizado natural por parte dos alunos.
Dada à complexidade desse processo de ensino-aprendizagem, a relevância
deste estudo para comunidade docente se dá na busca de ampliar conhecimentos a
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cerca da aplicabilidade dos métodos ativos, a fim de melhorar o aporte para elevar a
eficiência e eficácia da aprendizagem discente, pois que há incipiente capacitação de
docentes nas metodologias ativas, além da necessidade de entender como este está
sendo desenvolvido nas vivencias de aulas teórico-práticas.
Desta forma, o resultado desta pesquisa poderá delinear quais métodos
ativos são mais eficientes e eficazes para o aprendizado do estudante de medicina.
2.

OBJETIVOS:

2.1

Objetivo Geral

Analisar a percepção dos discentes a cerca das metodologias ativas de
ensino-aprendizagem implementadas no curso de Medicina FAHESP/IESVAP na
cidade de Parnaíba-Piauí.
2.2 Objetivos Específicos
a. Identificar os desafios e dificuldades enfrentas pelo corpo discente no
uso das metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem;
b. Destacar a importância do uso das metodologias ativas na formação dos
alunos de medicina;
c. Investigar como se dá a compreensão dos discentes do curso de medicina
da FAHESP/IESVAP acerca do uso das metodologias ativas.
3. METODOLOGIA
O presente estudo de investigação é predominantemente de caráter
qualitativo. Fenomenológico, descritivo.
A pesquisa em questão teve como local de estudo Faculdade de Ciências
Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí / Instituto de Educação Superior do Vale do
Parnaíba – FAHESP/IESVAP. Onde participou todo o universo de alunos.
O curso de Medicina da FAHESP/IESVAP é formado atualmente com
cerca de 240 alunos, cursando respectivamente o primeiro, segundo e quarto
semestres.
O estudo foi realizado nos anos de 2016 e 2017, na FAHESP/IESVAP.
Utilizamos como base investigatória o uso das metodologias ativas no processo
ensino-aprendizagem na formação do profissional em saúde, mais precisamente, na
educação médica. Onde o universo explorado foram os discentes do curso de medicina
da FAHESP/IESVAP, na cidade de Parnaíba – Piauí.
A amostra não foi probabilística, que segundo Mattar (1996, p. 132) é
“aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra depende
ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo”.
Foram empregados como critério de inclusão, todos os alunos previamente
matriculados no curso de medicina da FAHESP/IESVAP, independente de idade,
sexo, procedência, natureza da instituição e semestre em curso.
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Para os critérios de exclusão, utilizaram-se, todos os alunos que não
aceitaram participar da pesquisa, os que não assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) e os estudantes de medicina que não estudam na
FAHESP/IESVAP.
Para a coleta dos dados, realizou-se uma entrevista individualizada, e a
observação participativa. Nesse momento, nosso objetivo foi registrar em salas de aula
e campos de prática, a organização do trabalho pedagógico, e como se dava as
relações entre tutor e discente na aplicação dos métodos ativos escolhidos durante os
encontros tutoriais, a fim de facilitar a comparação dos métodos utilizados e o
aprendizado dos alunos.
O material recebido foi lido fluente e incessantemente com o objetivo de
codifica-lo para formulação de categorias de análise. Posteriormente, recortamos o
mesmo em unidades de registro, seguindo os critérios da exclusão mútua, da
homogeneidade, da pertinência na mensagem transmitida e da objetividade e assim
delimitamos as categorias.
Com o intuito de manter o sigilo dos atores, utilizamos pseudônimos
alusivos à flora brasileira: ipê roxo, araçá, timbó, Maricá, cajá, imburana, açaí,
quaresmeira, barbatimão e timburí.
Por se tratar de pesquisas envolvendo seres humanos, a mesma seguiu as
orientações da Resolução Conselho Nacional de Saúde (CNS) N° 466/2012 que define
as normas regulamentadoras de pesquisas.
4. ANÁLISE DOS DADOS
Entre os meses de julho e agosto de 2017, foram enviados aos duzentos e
quarenta alunos, do primeiro, segundo, e quarto semestre respectivamente, através de
e-mail, um texto explicando do que se tratava a pesquisa. Em anexo ao mesmo
remetemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e um roteiro de
entrevista semiestruturado utilizando a base do google forms.
Dos duzentos e quarenta (240) alunos, aceitaram participar do estudo
somente trinta e dois (32) alunos, que corresponde ao percentual de 13,33% da
população. Assim entendemos, pois somente estes e-mails foram respondidos e
devolvidos.
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Tabela 1: Dados Sintetizados da População/Amostra da pesquisa

Gráﬁco 1- Dados SinteKzados da
População/Amostra da pesquisa
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Dos trinta e dois roteiros devolvidos, utilizamos no estudo em questão, os
retornos de dez sujeitos-atores, visto que as respostas eram mais completas e
explicativas, outro fator que nos levou a este número de participantes foi o fato dos
depoimentos além confluírem-se, repetirem-se na maioria dos relatos, saturando-se.
4.1 RESULTADOS ENCONTRADOS
4.1.1- Análise dos Dados referentes à população/amostra
Dos trinta e dois participantes, vinte e quatro (75%) cursam o quarto
período, cinco (15,6%) cursam o segundo período e três (9,4%) cursam o primeiro
período.
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Gráfico Nº 2 - Representação do número de alunos por
semestre
que participaram da pesquisa.
FAHESP/IESVAP 2017.
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Fonte: Elaboração do Autor
Em relação a faixa etária, dez (31,25%) estão na faixa etária entre 17anos a
19 anos, catorze (43,7%) ocupam a faixa etária dos 20 anos a 22 anos, dois (6,25%)
representam a faixa etária dos 23 anos a 25 anos, três (9,32%) compreendam tanto a
faixa etária 26 anos a 28 anos quanto a faixa dos 29 anos a 31 anos.

Gráfico 3 - Representação por faixa etária dos
participantes da pesquisa. FAHESP/IESVAP. 2017
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Fonte: Elaboração do Autor
Com relação à formação superior anterior ao curso de medicina e o tipo de
metodologia utilizada nesta formação, dos 32 participantes, apenas Três (9,32%) já
tinham uma formação superior prévia sendo 100% utilizando metodologia tradicional.
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Gráfico 4 - Total dos Participantes com formaçao
anterior
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Fonte: Elaboração do Autor
4.1.2 – Análise das Transcrições das Entrevistas
Passamos a análise dos dados subsidiados no roteiro de entrevista
semiestruturado onde abordamos a percepção do aluno acerca das metodologias ativas
de ensino-aprendizagem implementadas na sua formação em medicina.
Como categoria de análise, obtivemos a construção de novos saberes
seguida da unidade de registro, conhecimento.
Nas falas que seguem, podemos entender que as Metodologias Ativas
baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências
reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios
advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos,
(BERBEL, 2011). Observamos ainda que aprender é algo intrínseco ao individuo, que
é um ser que constrói a sua própria história.
“Com a metodologia ativa o aprendizado se torna mais consistente,
pois podemos ver tanto a parte prática quanto teórica da medicina.
Esse método nos estimula a ir atrás do conhecimento e assim
aprendemos com a técnica do hipertexto em que uma leitura leva a
outra é no fim acabamos estudando muito além do nosso objetivo.”
ipê roxo
“O uso de metodologias ativas torna o aprendizado mais eficaz,
uma vez que as aulas não são apenas por meio de slides ou cópias
no quadro, mas sim com atividades práticas, relacionando o que
aprendemos na teoria e aplicando na prática, de forma que
saibamos aplicar determinado aprendizado na vida profissional.”
araçá
“Muito boa. A união entre prática e teoria reforça mais o
conhecimento e o aprendizado consolidando melhor a informação.”
Timbó
“Ao meu ver, o uso de metodologia ativas estimula a busca pelo
conhecimento, pelos alunos, além de permitir que haja debates de
suas dúvidas entre colegas de classe e esclarecimento dessas.”
maricá
“É uma jornada onde o aprendizado tenta ser passado de forma
ativa, na qual, o intuito sempre é deixar o próprio aluno construir
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seu conhecimento. Sendo assim, crucial para o aprendizado de tal
forma que se torna totalmente eficiente.” cajá
“Esse modelo de aprendizagem é muito bom! Faz com que o aluno
aprenda de maneira pratica, humana e rápida! Além de trazer
muitos conhecimentos.” Imburana

O papel do professor dentro desta metodologia também é muito ativo.
Muda a maneira tradicional de ensino centrado na exposição classica de conceitos,
para um baseado no uso de estratégias, técnicas e planejamento de aulas que
incentivem a aprendizagem dinâmica em estudantes. (Ramirez, 2013 p. 14)
“As metodologias ativas instigam o senso crítico do aluno,
aprimorando dessa forma o conhecimento. O professor deixa de ser
o centro das atenções e passa a ser um mediador das discussões em
sala de aula.” Açaí
“Estou bastante surpresa e satisfeita com essa nova metodologia.
O aluno está em constante aprendizado e de uma forma mais
completa. Diferente do método tradicional que o aluno estuda pra
prova, essa nova metodologia o estudo é diário o que o torna mais
proveitoso e leve.” Quaresmeira

A aprendizagem e o conhecimento são imperativos no desenvolvimento do
ser humano. Estes fatores o ajudam a exercer a sua autonomia, bem como o exercício
dos seus direitos e deveres, com argumentações éticas, que transformarão o cenário de
sua vida.
Os relatos deixam claro que o aluno busca construir seu conhecimento com
autonomia e pensamento crítico. Este fato corrobora com o aprender, favorecendo um
relacionamento interpessoal entre os alunos, assim como a troca de opinião e a divisão
do trabalho.
Houve também aquele que não concorda com o método ativo de ensino,
tem preferencia por receber o pacote de conhecimento repassado pelo docente que o
detém e dessa forma apenas memorizá-lo, assim como registrado na fala a seguir:
“Não concordo muito com o uso exclusivo de metodologia ativas no
curso de Medicina. A maioria dos alunos advém de um método de
ensino no qual é totalmente passivo, ou seja, o professor repassa
seus conhecimentos.” barbatimão.

No terceiro enfoque, foram examinados os desafios e dificuldades
enfrentadas no uso das metodologias ativam no seu processo aprendizagem.
A leitura das falas nos levou a construção da categoria de análise
desenvolvimento de habilidades e unidade de análise adaptação.
Nesta etapa, observamos uma dificuldade na adequação ao novo método,
reflexo do modelo tradicional de ensino em que estavam inseridos, retratadas nos
depoimentos a seguir:
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“O processo de adaptação, por ser um método novo, primeiro
contato que eu tive, dessa forma apresentei algumas dificuldades.”
Ipê roxo
“As dificuldades, primeiro de tudo, foi a adaptação ao método! O
fato de ter apenas um orientador.” Quaresmeira

Como um método novo e desafiador, a metodologia ativa requer do
discente um conhecimento prévio a cerca do assunto, para a resolução problemas,
exigindo soluções que muitas vezes requerem estratégias de enfrentamento e rapidez
de raciocínio.
“A questão do raciocínio imediato. Mas ao passar do tempo ele
vem mais rápido e você não tem mais essa dificuldade.” araçá
“O maior desafio é o desenvolvimento de raciocínio clínico, o
trabalho em grupo, e ter o professor apenas como apoio, e não
como centro do conhecimento.” Cajá

O modelo de aprendizagem dos dias atuais não encontra-se mais pautada
no padrão tradicional em que o discente não passa de um mero expectador e deva
receber informações prontas e repeti-las na íntegra, incorruptivelmente. O método
ativo de ensino-aprendizagem tem que ser significativo, tanto para quem aprende,
como para quem ensina.
“Como eu não era acostumada com esse método, me parece ser
algo bem ‘puxado’.” Maricá

Como esperávamos, advindos do método tradicional, acomodados no fato
de apenas obter informações e a memorizá-las e expô-las a posteriori, Os discentes
reagem ao novo modelo metodológico, pois que neste novo foco é exigido uma nova
forma de interagir fomentando um comportamento dispendioso, isto é, um esforço
maior não só na construção do pensamento, mas também no processo de interrelacionamento.
“Inicialmente foi bastante difícil, pois vinha de um método
totalmente diferente, estava acomodada ao modelo tradicional. Não
sabia como estudar e como poderia ser cobrada.” Açaí
“Como fui educada no modelo tradicional acho complicado
reaprender a aprender.” Imburana

Dessa forma encontramos nos depoimentos dificuldades em adaptarem-se
ao método ativo. Este tem como premissa uma aprendizagem significativa que busca
levar em conta todos os conhecimentos, empíricos ou não, experimentados pelos
sujeitos envolvidos no binômio ensinar-aprender, mesmo que estas tragam resultados
positivos ou negativos de aprendizagem, pois dessa forma ajuda o indivíduo a
reformular seu conceito sobre a experiência vivenciada.
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Estas experiências são primordiais, visto que, através delas o aluno pode
avaliar as suas dificuldades e, por conseguinte, desenvolver meios de superá-las.
Observamos que a mudança do padrão do modelo de ensino é responsável
pela principal dificuldade apresentada pelos alunos. A quebra de paradigma é
necessária para a implementação de novos processos de ensino aprendizagem. E esse
novo, abrange competências que vão desde os relacionamentos intrapessoal e
interpessoal até o processo de comunicação.
“O maior desafio é a compreensão da vivência em grupos. Assim
como a tutoria dos conteúdos.” Timbó

As dificuldades e desafios com o método, também foram citadas pelos
alunos, com relação ao corpo docente, assim apresentado nas falas abaixo. O que
dificulta a adesão à metodologia ativa pelo corpo discente.
“O desafios e dificuldades encontrados são com relação aos
critérios de avaliação para os alunos e ao treinamento dos
professores. Muitas vezes as notas não são condizentes à
participação do aluno e as aulas apresentam-se muito dispersas do
que realmente deveria ser ministrado.” barbatimão

A vigilância do facilitador deve ser constante para que ele possa perceber o
acontecimento de situações problemáticas e resolver quando sua intervenção é
necessária junto aos grupos.
“Nossos professores e alunos precisam de treinamento
rotineiramente. Nós também precisamos aprender sobre a
metodologia ativa, visto que a maioria dos alunos veio do sistema
tradicional.” Timburí

Levando-se em consideração os métodos doravante utilizados na
educação de profissionais de saúde e o processo contínuo por inovações nas formas de
fomentar novos conhecimentos, faz-se necessário compreender o trabalho do
professor no âmbito das novas estratégias de educação e as possibilidades de rupturas,
inerentes e intrínsecas a este modelo do processo de ensino-aprendizagem.
O quarto questionamento foi a respeito da importância do uso das
metodologias ativas na formação dos alunos de medicina. A intenção da pedagogia
hoje é ter no indivíduo um ser proativo, criativo, inovador, surpreendente, e tais
predicados demandam flexibilidade e aptidão de aprendizagem contínua.
Nesta etapa obteve-se como categoria de análise proatividade autônoma e
unidade de registro independência.
Delineando os depoimentos fundamentados no conjunto descrito,
observemos as seguintes falas:
“Com essa metodologia o aluno não é um mero receptor de
informações prontas, ele vai à busca do próprio conhecimento.”
Ipê roxo
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“Acredito que proporciona uma visão diferenciada sobre o que
futuramente faremos em nossas profissões, permitindo ter contato
com o que, de concreto, lidaremos no dia a dia.” araçá
“O campo é muito abrangente e primordial pra compreensão do
aluno! Além disso, a metodologia ativa insere o aluno em processos
de aprendizagens, fazendo com que a busca pelo conhecimento seja
contínuo e incessante!” timbó

As metodologias ativas tem o poder excitar a curiosidade do aluno, de
transformá-lo em um ser inquiridor à medida que este se aprofunde na teorização
buscando novos subsídios para a ampliação de seu conhecimento.
“Estimula o aluno na busca do conhecimento, no desenvolvimento
do raciocínio clinico, na prática e não apenas na teoria.” maricá
“Muito importante. Haja vista, o aluno é estimulado a participar
ativamente do processo de ensino-aprendizagem.” Cajá

O método ativo, por ser propulsor de motivação autônoma, estimula o
aluno compreender-se proativo no seu aprendizado, consolidando, assim, a capacidade
de percepção sobre sua própria ação, como relatado abaixo:
“Desenvolve a autonomia do aluno, uma forma de auto-iniciativa,
características estas fundamentais na prática médica.” imburana
“Obviamente o método é inovador e busca sempre envolver o
discente. Na metodologia ativa o aprendizado do discente é o foco.”
açaí
“O aluno passa a ter mais responsabilidade.” quaresmeira
“A partir de hoje só recomendo metodologias ativas.” barbatimão
“Acho muito importante, pois forma um profissional com espírito
de equipe.” Tamburi

Nesse íntere, o discente passa a responsabilizar-se pelo alcance dos seus
objetivos traçados individualmente ou em grupo de forma autônoma e consciente,
construindo relações entre os indivíduos em seu meio, e gerando a aprendizagem de
habilidades sociais imprescindíveis ao ajustamento do profissional.
Assim formação de estudantes com competências para desenvolver ações,
apresentando mais habilidades para tomada de decisões, com espirito para trabalhar
em equipe, integrado com os demais espaços, em sociedade, partilhando informações
e contribuindo ativamente para a dispersão de informações e competências adquiridas
ou estabelecidas mediante aprendizagem, no trajeto ensino ativo, transforma o aluno
em um profissional resolutivo, autônomo, crítico e reflexivo, tanto em situações de
trabalho como fora deste.
Abordamos na quinta interrogação a percepção do aluno quanto aos
métodos desenvolvidos pelos professores, tanto em aulas teóricas quanto em aulas
práticas. Buscamos com este questionamento, descobrir se o aluno tinha condições de
detectar qual metodologia ativa estava sendo utilizada em sua formação.
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Após leitura e releitura do conteúdo do material adquirido, obtivemos
como categoria de análise: participação ativa e como unidade de registro: interação.
As transcrições que seguem, demonstram que os alunos conseguem
identificar qual método está sendo utilizado e indicar características desta
metodologia, como expressado nos textos abaixo:
“O TBL é o método que reconheço mais facilmente, somos
instruídos a realizar estudo prévio de determinado conteúdo,
posteriormente o professor fornece algumas questões que devem ser
respondidas de acordo com os conhecimentos obtidos no estudo
prévio, em um segundo momento discutimos nossas respostas agora
com o grupo e por fim o professor dá o feedback.” imburana
“O TBL, que consiste em responder um questionário realizado pelo
professor, sendo esse questionário um pouco mais específico sobre
o assunto, a fim de buscar o aprendizado mais detalhado,
comparado com outros métodos que são mais centrados em casos
clínicos ou coisa mais prática.” Araçá

Podemos perceber nas falas acima que a atividade desenvolvida em
pequenos grupos (equipes de cinco a sete alunos), em sala de aula, característica
apotegma do TBL, assegura um processo de arguição e de contato com distintas
percepções, que acarreta a uma ampla compreensão dos conteúdos abordados.
Estes grupos/equipes devem ser formados pelo professor/tutor, buscando
manter a heterogeneidade em relação ao conhecimento, visto que dessa maneira,
beneficia a formação de equipes com níveis semelhantes de interatividade.
Em prosseguimento, temos a aprendizagem baseada em problemas como
metodologia também apontada pelos participantes da pesquisa:
“Sim, a ABP. Quando colocam a turma em grupos de 10 e é
inspecionada por um tutor. O grupo de alunos é composto pelos
membros, coordenador e secretário durante o processo de PBL.”
maricá
“Sim. O PBL, que utiliza casos clínicos, usando em um primeiro
momento apenas o conhecimento prévio, e a posteriori a
explanação de tudo que foi discutido anteriormente. O teatro,
utilizando situações com base no que é estudado no momento.”
Cajá
“PBL que consiste no uso de um contexto clínico para o processo
de aprendizagem.” Tambuí

Percebemos nas transcrições que a metodologia construtivista do PLB
direciona e motiva o aprendizado do aluno, além de desenvolver habilidades
competências e atitudes frente à resolução de casos clínicos ou situações problemas,
estimulando o raciocínio critico do aluno.
Por se tratar de uma metodologia centrada no aluno, o método PBL dá
realce à aprendizagem ao invés da instrução, visto que o aluno aprende através de uma
situação real, simulação por um caso clínico, interagindo com seus pares em busca da
solução do problema apresentado. Este fator permite aos alunos levantarem hipóteses
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para as tomadas de decisões sobre o problema apresentado, refletindo na
responsabilidade por sua aprendizagem.
A habilidade de comunicação, também foi expressa nas transcrições,
quando lembrado como metodologia, o Fishbowl e o role-playing. A comunicação
permite a demonstração de emoções, relatos de experiências, além da manifestação de
opiniões.
Dessa forma, a habilidade de comunicar-se, auxilia na construção de ideias
que colaborarão com a tomada de decisão nas ações e tarefas desempenhada pelos
alunos, cooperando para o seu desenvolvimento e autoconfiança.
“Sim. Há o Fishbowl, muito utilizado, que é uma discussão em
grupo.” açaí
“Sim. Há o PBL, role-play, fishbowl, TBL e outros.” quaresmeira
“Role-play - encenação de uma situação verídica. A montagem de
mapas conceituais durante a discussão de casos clínicos.”
barbatimão
“Sim, por exemplo, o uso de casos reais para o ensino dos
discentes.” Ipê roxo

O papel da assimilação, no método ativo, é um dos componentes do
mecanismo de estabilização que dá conta de congregar novas conjunturas às
composições lógicas já existente.
Essa sistemática de ensino motiva o estudante, desde os primeiros anos de
sua formação, a trabalhar na área profissional para o qual está sendo preparado.
Assim, os alunos congregam hábitos que resultam no apreço pelos estudos e a
disposição para a aprendizagem autônoma.
Outro aspecto envolvido nesta metodologia está relacionado com fato de
que o estudante é levado a dominar à observação e escuta ativa. Experienciando no
aluno a noção da aplicabilidade de uma informação, além imprimir a habilidade de
solucionar problemas não estruturados, por meio de investigação.
E ainda aquele que reconhece que está sendo utilizado um método ativo,
porém não sabe distingui-lo:
“Sim. Durante os encontros, percebo a participação ativa da turma,
interagindo entre si e com o professor, e o interesse para buscar o
conhecimento. Além disso, o método permite que os alunos ganhem
confiança em relação a opinar sobre o que se esta sendo discutido,
uma vez que ele busca esse conhecimento antes que haja a
discussão.” Timbó

Esse fato configura a razão principal na agregação da didática da
participação a aplicação aos métodos ativos.
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Este estudo procurou analisar a percepção dos discentes a cerca das
metodologias ativas de ensino-aprendizagem implementadas no curso de Medicina
FAHESP/IESVAP na cidade de Parnaíba-Piauí.
Para tanto, utilizou-se de questionários abertos semiestruturados e
observações participantes em aulas para coletar os dados, que foram analisados com o
uso da técnica de análise de conteúdo, habitualmente utilizada em pesquisas de cunho
qualitativo.
Quanto à percepção do aluno acerca das metodologias ativas de ensinoaprendizagem implementadas na sua formação em medicina, a construção de novos
saberes, conhecimento, o resultado mostrou que embora o papel do
professor/facilitador ainda não esteja bem definido na percepção dos discentes, os
mesmos entendem o método como estimulante, onde o aluno constrói seu aprendizado
com muita autonomia.
A metodologia ativa contribui para motivar e conduzir a aprendizagem dos
estudantes, fazendo-os avançar no seu processo de aprendiz. Além disso, é importante
para orientar e manter os estudantes em suas atividades.
No que se refere aos desafios e dificuldades enfrentados pelos discentes no
uso das metodologias ativas no seu processo aprendizagem, desenvolvimento de
habilidades, adaptação, percebemos certa dificuldade em amoldarem-se ao método
neófito, reflexo do modelo tradicional de ensino em que estavam inseridos. Fato
esperado, pois que são oriundos de uma metodologia centrada no professor.
Foi identificado como dificuldade, o trabalho em equipe. Mostrando que a
relação entre os membros de um grupo ainda estão fragilizados. Nesse ponto faz-se
necessário um trabalho mais minucioso, visto que a metodologia ativa necessita de
inter-relação entre os membros de um grupo/equipe para o desenvolvimento a
contento do processo de ensino-aprendizagem.
No que discerne ao relacionamento interpessoal, é favorável a construção
de um relacionamento harmonioso e saudável entre os estudantes, bem como, entre
estes e o professor/facilitador. A concepção um ambiente salutar, que visa o
compartilhamento de ideias e soluções de problemas, corroborando para uma
comunicação de fácil compreensão entre todos os membros.
O trabalho em grupo/equipe permite o fortalecimento do potencial de
aprendizagem de todos os seus membros, porém para isso, é imperioso a disposição de
condições para que os estudantes possam se situar como membros do grupo,
desenvolvendo, assim sua atividade/tarefa, compartilhando suas experiências na
construção da aprendizagem individual e coletiva.
Foi observado como desafio, o desenvolvimento do raciocínio clinico. Ele
envolve, porém, a seleção de uma conduta, dentre muitas, com a finalidade de
conseguir alcançar o objetivo desejado. O raciocínio clínico está relacionado ao
processo de tomada de decisão através da construção de uma linha de pensamento,
integrado na prática clínica.
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O aprimoramento constante do raciocínio clínico é desafio na construção
do aprendizado. Assim, para fomentar no estudante o desenvolvimento dessa
habilidade alicerçada construção de novos conhecimentos, o docente deverá munir-se
de múltiplas estratégias, pois que há unicidade no aprendizado de cada aluno. O
processo é adquirido principalmente com a prática. Quanto mais se aplicar o método
hipotético-dedutivo, melhor será sua internalização.
No cenário relativo à importância do uso das metodologias ativas na
formação em medicina, destacou-se o fator proatividade autônoma, independência.
Onde a há um realce na busca pelo conhecimento contínuo e incessante. Esse fato
permite eleger os objetivos de aprendizagem, ajustar conceitos errôneos, assim como
ponderar hipóteses e reformular novas bases estruturais do conhecimento.
Nesse contexto, o uso das metodologias ativas traz benefícios para a
formação do futuro médico. Em todo o percurso de sua aprendizagem, o aluno é
convidado a superar obstáculos, atravessar barreiras, desconstruir conhecimentos e
construí-los novamente.
Investigando quanto à identificação de métodos ativos utilizados em
encontros teóricos e práticos a participação ativa, interação foram aludidas. Dessa
forma os alunos passam a reconhecer vários métodos ativos que os imprime uma
interação entre os membros do grupo, resultando na oportunidade de se relacionar e de
compartilhar conhecimentos com seus pares, expressando suas ideias e opiniões
livremente, bem como aprendendo a respeitar-se mutuamente.
Destarte, percebe-se que há uma compreensão dos discentes do curso de
medicina da FAHESP/IESVAP acerca do uso das metodologias ativas. Este fato é
ressaltado através do aperfeiçoamento da metacognição, que possibilita aos alunos
lidarem com diversas estratégias de aprendizagem que serão utilizá-las no
desenvolvimento do pensamento crítico e raciocínio clinico empregados no
levantamento de hipóteses e resolução de problemas.
Assim, consideramos que o objetivo do estudo foi alcançado. Que pesquisa
propiciou a análise do processo de ensino através das metodologias ativas
promovendo reflexões que serviram para vislumbrar com clareza os métodos
utilizados na formação dos egressos de medicina.
Por fim, através da relevância desse estudo, esperamos contribuir com
utilização da metodologia ativa como ferramenta que permite inserção do
aluno/estudante como agente principal no seu aprendizado, bem como, colaborar para
uma formação profissional com mais atuação em um contexto complexo e
interdisciplinar.
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SURDEZ E SEU APRENDIZADO DENTRO DE UM MUNDO DE LEIS
ARRAIS, Joice Pires Pereira52
AMORIM, Francisco Ricardo Almeida53
RESUMO
Este projeto visa unir a educação às leis que regem o país. A Constituição Federal diz
respeito à educação sendo um direito a todos e dever do estado e da família. Tendo
isto em vista, o leitor mergulhará no mundo do silêncio percebendo que o sujeito
surdo tem um aprendizado diferenciado do ouvinte e as leis devem saltar dos
documentos para a vida cotidiana passando de dados para experiências simples e
imprescindíveis. A relevância da pesquisa se dá no estudo o indivíduo surdo e suas
particularidades quanto à língua e as leis que a rodeiam. A problematização trata da
comunicação que mesmo sendo a segunda língua oficial, a classe majoritária não
domina. O desenho metodológico é uma pesquisa de caráter qualitativo no formato de
revisão de literatura. O conteúdo do trabalho visa esclarecer pontos voltados ao
indivíduo surdo e as leis que o cercam mostrando que para obter um aprendizado
aplausível é necessário o conhecimento, respeito, e entendimento das diferenças que
passa do quesito “deficiência” para “diferença linguística”. Faz-se necessário ressaltar
que a educação inclusiva aparece no processo de modificação social, na declaração de
Salamanca em 1994, salienta que toda criança possui características, interesses,
habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. A presença do intérprete
de Libras também é um personagem importante e primordial na vida do sujeito surdo,
pois o mesmo é a ponte de comunicação entre o ouvinte e o surdo. Este deve, por sua
vez, de acordo com a lei, ser um ser vazio que apenas passa a informação de uma
língua para outra, não podendo misturar suas opiniões, ideias, sentimentos e/ou
qualquer informação que distorça da real.
Palavras-chave: Surdez; letramento; leis, inclusão, intérprete de libras.

INTRODUCÃO
A atual legislação, Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais – Libras, (BRASIL, 2002) oficializou esta língua e que
mais tarde é regulamentada pelo Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005, o qual
destaca que o surdo compreende e interage com o mundo por meio de experiências
visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras (Brasil, 2005, art.
2). Gesser (2009) ressalta que sendo esta uma língua viva com códigos, gramática,
léxico e símbolos que se renovam, é composta por movimentos e formatos específicos
de mãos, braços, olhos, face e postura corporal, que combinados fornecem as
características gramaticais necessárias para a formação de uma língua.
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Segundo Skliar (2009), a língua de sinais é utilizada por um grupo restrito
de usuários, assim sendo sua cultura também fica restrita a essa comunidade, não
sendo difundida para a comunidade majoritária, isto é, a ouvinte. Este autor acrescenta
que é caracterizada por compartilhar uma língua e valores culturais, hábitos e modos
de socialização próprios.
Esse artigo pretende levantar alguns pontos referentes aos métodos de
educação do surdo, também em como o sujeito surdo atinge seu letramento, e como se
dá o seu aprendizado da gramática da língua portuguesa a partir da língua de sinais.
Sequencialmente discutir o papel da escola, do professor e do intérprete nesse
processo. Enfatizando o entendimento e reconhecimento das leis para favorecer a
inclusão da pessoa surda.
Marco teórico
Surdez: um breve histórico das propostas de educação
Schubert (2015) afirma que por volta do século XVI, quando preceptores se
dispuseram a educar e desenvolver a fala de surdos nobres europeus, é que apareceram
os primeiros registros referentes a questões de instrução para tais indivíduos,
preservando, assim, as condições necessárias para garantir seu lugar social e seu
direito de herança.
O uso dos sinais era aceito no atendimento educacional, Schubert (2015)
salienta que assim como a participação de professores surdos. Porém o oralismo
difundiu-se, ganhando cada vez mais adeptos, impondo-se, definitivamente em 1880
no Congresso Educacional sobre Educação de Surdos. Este foi realizado em Milão, na
Itália, com a tese de que os sinais prejudicariam a linguagem e que somente por meio
da fala se daria a verdadeira interação do surdo à vida social. Esse método de ensino
passou a ser amplamente criticado pelo seu fracasso, visto que tenta impor ao sujeito
surdo à incorporação de uma modalidade de linguagem que não pode ser aprendida
naturalmente, criando assim, obstáculos à interação pretendida.
A Constituição Federal (1988) em seu artigo 3º prescreve a promoção do
bem de todos, construindo uma sociedade solidária, garantindo o desenvolvimento
social, sem preconceitos e discriminações de quaisquer espécies. Diz-se ainda no
artigo 5º sobre a igualdade de todos perante a lei sem diferenciação de natureza.
No Brasil, Ciccone (1990) define a comunicação total como uma filosofia
de trabalho educacional e argumenta que seria uma visão reducionista tomá-la como
mais um método. O enfoque passa da patologia e do quadro médico para a visão de
um sujeito que apresenta marca de surdez, e o trabalho educacional começa a ter como
enfoque as necessidades do indivíduo.
Dessa forma, é a partir da Comunicação Total, postulado por Moura
(2003), que se passou a oferecer diversas possibilidades para o desenvolvimento nas
áreas, cognitiva, social e emocional, razão pela qual as trocas comunicativas se
apoiam em itens retirados da língua de sinais. Isso resultou na criação de diversos
métodos e sistemas de comunicação, os quais visam favorecer que a língua majoritária
– a dos ouvintes – seja aprendida.
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Atentos à importância da comunicação, a educação inclusiva aparece no
processo de modificação especial, na declaração de Salamanca em 1994, há uma
motivação para que a proposta de educação saia dos documentos e aconteça de forma
adequada nas práticas sociais. Assim como os ouvintes tem esse “asseguramento” na
educação, nesta declaração há uma busca pela melhoria do mesmo para a maioria
daqueles cujas necessidades especiais ainda se encontram carentes. Para isso tem-se a
participação ativa do nível de representantes e de vários governos, agências
especializadas e organizações inter-governamentais nessa Conferência Mundial.
Tais estudos se adéquam na Constituição Federal nos artigos 205, 206 e
208 que diz respeito à educação sendo um direito a todos e dever do estado e da
família. Tendo como princípio a igualdade, liberdade, pluralismo de ideias,
gratuidade, atendimento educacional especializado e acesso ao ensino obrigatório.
Letramento do aluno surdo
Conforme Skliar (2002) é necessário pensar não só em letramento, mas sim
em letramento do sujeito surdo, pois é preciso se deixar passar por outras línguas sem
a necessidade de impor antes a sua.
Nesse sentido, o autor acredita que o indivíduo surdo deve entrar em
contato com sua própria comunidade para que possa de maneira prazerosa conseguir
identificar-se com a sua cultura.
Vale lembrar também, que o letramento deve ser considerado, como algo
mais geral do que a alfabetização, relacionando-se diretamente com os usos da escrita
e da leitura.
É de extrema importância ressaltar que a educação inclusiva aparece no
processo de modificação social, na declaração de Salamanca em 1994, salienta que
toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas. Estes devem ter acesso à escola regular, trazendo sua
bagagem de aprendizado para as salas de aula, e tendo uma Pedagogia centrada na
criança, capaz de satisfazer suas necessidades.
Os direitos de cada criança a educação é promulgado na Declaração
Universal de Direitos Humanos e reatestado pela Declaração Mundial sobre Educação
para Todos. Qualquer pessoa com deficiência tem o direito de se expressar com
relação à educação e os pais tem o direito de serem consultados sobre a educação mais
apropriada às necessidades da criança.
Papel da escola
Inicialmente, Lodi (2009) destaca que o papel da escola é favorecer aos
alunos as condições necessárias para o aumento de seus saberes, e consequentemente,
desenvolverem o raciocínio, o senso crítico, a compreensão do real e despertar a
curiosidade intelectual, pois essas são as condições básicas para a construção de
indivíduos politizados e letrados.
Ele deixa evidente, que a educação dos sujeitos surdos e ouvintes são
processadas de maneiras diferentes, com isso fica claro que não se deve impor o
método que os ouvintes leem e escrevem aos indivíduos surdos. Para tanto, familiares
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e professores devem (riam) estar atentos aos diferenciais de aprendizado e respeitálos. Diante disso, Lodi (2009) acredita que é um erro impor a língua portuguesa, seja
ela falada ou escrita, em detrimento da língua de sinais. Caso isso venha acontecer, o
surdo será, na maioria das vezes, enquadrado como uma pessoa que não sabe ler ou
escrever corretamente. Deste modo, compete à escola trabalhar de maneira adequada
com seus alunos, colocando em prática, na medida do possível, o que pesquisas
recentes vêm apontando sobre a questão da linguagem, da surdez e do letramento.
Lodi (2009) salienta que outro ponto fundamental para que a educação do
aluno surdo seja promissora, é a necessidade de profissionais e, porque não dizer da
própria família, estar envolvidos no conhecimento da língua de sinais, da cultura surda
e da história desses indivíduos. Não cabe simplesmente julgá-los como minorias sem
anseios. Acredita-se, então, na necessidade da interação do sujeito surdo com a família
e a sociedade para que, através da linguagem, esse indivíduo possa manifestar, assim
como o sujeito ouvinte, seu conhecimento linguístico.
A lei de acessibilidade 10.098 de 19 de dezembro de 2000 dá esse suporte à
pessoa surda, pois estabelece a presença de um intérprete de língua de sinais como
recurso primígeno no processo ensino aprendizagem do surdo através da Libras.
Vale ressaltar que para alguns pesquisadores, entre eles Finau (2004), toda
criança surda deve crescer em um ambiente bilíngue, tendo como língua materna (L1)
a de sinais, pois assim podem desenvolver suas capacidades cognitivas, linguísticas e
sociais, tornando-se membro ativo tanto na cultura surda quanto na ouvinte, sentindose confortável em ambas as culturas. Nesse ambiente, o sujeito surdo poderá
desenvolver e aprimorar habilidades essenciais ao desenvolvimento pessoal como a
abstração, a memorização, entre outras.
Essa pesquisadora acredita que a proposta de bilinguismo é a única forma
de favorecer ao sujeito surdo condições e instrumentos que lhe permitam interagir
com a sociedade, adquirir conhecimento de mundo, aprimorar a interação tanto com a
comunidade surda quanto com a ouvinte.
O aprendizado da gramática da língua portuguesa a partir da língua de sinais
Conforme Godoy (1997), para aquele que se dispuser a trabalhar com
aquisição da segunda língua (L2) é indispensável que tenha conhecimento sobre a
primeira língua (L1) de seu aluno. Compete, então, ao professor dominar a estrutura e
o funcionamento tanto da Libras quanto da língua portuguesa, para poder ajudar o
aluno a alcançar seu letramento.
Convém nesse momento esclarecer que letramento significa a capacidade
que o ser humano tem em refletir, analisar, questionar e entender sua própria língua,
para que dessa forma possa cumprir, com dignidade, seu papel de cidadão perante a
sociedade (Finau, 2004).
A autora percebe, então, que a realidade do aluno surdo em relação à
aquisição da segunda língua está longe da ideal. Na maioria dos casos, mesmo o aluno
surdo enfrentando por anos os bancos escolares, ainda continua com dificuldades em
relação à leitura e a escrita em português.
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Já em relação à permanência do sujeito surdo por tantos anos na escola,
segundo as pesquisadoras, se dá pelo fato de a sala de aula ter seus rituais, entre eles o
de “aprender a ser aluno”, coisa que os surdos dominavam, isto é, agiam como
ouvintes, não questionando o professor em momentos que não estavam conseguindo
acompanhar a aula. Destaca-se que os alunos surdos não incomodavam os professores,
pois já tinham aprendido a ocupar seu papel de aluno, e para ser ou estar no grupo
bastava seguir o ritual, não precisando assumir um envolvimento efetivo nas
atividades da sala. Góes e Tartuce (2009) reconhece que o aluno simula que está
aprendendo e o professor finge que acredita no aprendizado do mesmo, limitando
assim as experiências de letramento.
Para assessorar o professor neste árduo trabalho, surge a figura
do intérprete de libras o qual, segundo Lacerda (2009), é aquele que torna
compreensível o que antes era inteligível.
Com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais na Lei de número
10.436 de 24 de abril de 2002 e que mais tarde é regulamentada pelo Decreto 5626 de
22 de dezembro de 2005 que dispõe da Libras como disciplina curricular, formação de
professor de Libras e Instrutores, do uso e difusão da Libras e da Língua Portuguesa
para o acesso das pessoas surdas à educação, formação de tradutor intérprete de
Libras, da garantia do direito das pessoas surdas ou deficientes auditivas, da garantia
do direito a saúde e do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou
permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão da Libras.
Lacerda (2009), afirma que o intérprete deve estar inserido na equipe
educacional, sendo suas opiniões tão importantes quanto à de qualquer outro
profissional que atua no espaço escolar, pois por conhecer o aluno surdo tem a
possibilidade de colaborar na prática pedagógica.
O autor continua a dizer que os papéis em sala de aula devem ser claros. É
de extrema importância relatar que o papel do intérprete é simplesmente interpretar,
não lhe sendo facultado interferir no andamento da aula. Porém o TILS (Tradutor,
Intérprete de Língua de Sinais) deve ter um amplo conhecimento sobre o que está
sendo traduzido, visto que a interpretação deve levar em conta os aspectos culturais e
situacionais e não apenas o sentido linguístico.
O professor, neste contexto deve utilizar-se de métodos visuais, de textos
que ofereçam gravuras, de filmes com legendas, de dramatizações em língua de sinais
e outros meios para transformar o ensino mais agradável aos alunos.
Complementando tais estudos criou-se a Lei 12.319 de primeiro de
setembro de 2010 que regulamenta a profissão do intérprete, garantindo não somente a
acessibilidade da pessoa surda, como também valorizando a pessoa intérprete em
qualquer ambiente profissional, especificando formação, fazendo com que o surdo
consiga interagir com o mundo dos ouvintes de forma qualitativa.
Marco metodológico
Para tanto, optou-se em realizar-se uma pesquisa de caráter qualitativo no
formato de revisão de literatura, pois a pesquisa qualitativa, segundo Garnica (1997):
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“Nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha novo
significado, passando a ser concebido como uma trajetória circular
em torno do que se deseja compreender, não se preocupando única
e/ou aprioristicamente com princípios, leis e generalizações, mas
voltando o olhar à qualidade, aos elementos que sejam significativos
para o observador-investigador”.

Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Tendo como finalidade descobrir os diferentes olhares sobre determinados temas ou
assuntos.
Considerações finais
Surdez, escola, professor e leis: como conciliá-los
A partir da análise de renomados autores, acredita-se que o papel da escola
é favorecer aos alunos as condições necessárias para o aumento de seus saberes,
desenvolvendo assim seu raciocínio.
A afirmação de que surdos e ouvintes aprendem da mesma forma é um
conceito já abolido, pois pesquisas (entre eles Skliar, 2002) recentes mostram que as
diferenças não interferem no cognitivo dos sujeitos, mas sim, que necessitam de
metodologias diferentes para alcançar o aprendizado.
Há teorias Finau (2004) que afirmam sobre a importância de crianças
surdas crescerem em um ambiente bilíngue, dessa forma, poderão se desenvolver
cognitiva, linguística e socialmente, tornando-se confortáveis em ambas as culturas ouvinte e surda.
Percebe-se que para termos um resultado satisfatório no aprendizado do
aluno surdo, faz-se necessário que os preceptores tenham conhecimento pleno da
língua de sinais, pois estes são os responsáveis pelos conteúdos trabalhados e pelo
ensino de todos os alunos em sala, independentemente de suas necessidades. Destacase que a presença do intérprete de Libras é indispensável no aprendizado, pois este
fará a ponte entre os mediadores do conhecimento e o aluno, tornando compreensível
o que antes era inteligível (Góes 2009).
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A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO POSSIBILIDADE DE
APRENDIZAGEM E GARANTIA DE DIREITO NO AMBIENTE ESCOLAR
Sideomar Luciano Vaz de Matos54
Ângela Christianne Lunedo de Mendonça55
Resumo
O presente artigo visa tratar da questão dos conflitos e incivilidades dentro do
ambiente escolar e em virtude das práticas pedagógicas com face ao pensamento
pedagógico, social e com base em textos da lei que fundamentam e subsidiam a
prática docente e servem de direcionamentos para que profissionais envolvidos na
educação possam tratar do tema de maneira mais justa sob a luz da garantia de direitos
a todos os envolvidos no processo iniciado pelos conflitos nas relações interpessoais.
As relações conflituosas estão cada vez mais presentes no ambiente escolar e
consistem em diversos enfrentamentos entre, principalmente, professores e alunos. A
proposta do referido artigo é, por meio de pesquisa bibliográfica e qualitativa
promover uma reflexão sobre a possibilidade de aprendizagem social dentro dos
conflitos apontando direcionamentos que melhor orientem os profissionais envolvidos
com a educação a resolver as situações conflituosas existente em seu cotidiano de
trabalho.
Palavras-chave: Conflito. Incivilidade. Direito. Mediação. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
As instituições de Educação Básica têm enfrentado problemas referentes à
conduta dos seus professores, funcionários e alunos diante dos conflitos que ocorrem
diariamente em seus interiores. A falta de mecanismos eficazes para resolução desses
conflitos gera insatisfação por parte de todos e angústia entre os profissionais que lá
atuam, direta ou indiretamente com crianças e adolescentes. Em muitos casos não são
encontradas as saídas para corrigir situações que acabam por prejudicar o bom
andamento das questões educacionais, dificultando as relações de convivência.
Freire (1996) afirma que: “comunicar-se com os alunos é altamente
positivo, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e críticos”.
É notória a deficiência no modelo da comunicação e das estratégias na
grande maioria dos casos, principalmente no tratamento de enfrentamentos e conflitos
no interior da escola. O ideal é que cada funcionário das instituições escolares adquira
o hábito de dialogar com os alunos. Saber conversar e ouvir implica em saber acolher
e demonstra respeito ao aluno.
Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a
este respeito que implica igualmente o que devo ter por mim
mesmo. ...o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns
aos outros. (FREIRE,1996, p. 59).
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A escola está em constante transformação devido a seus múltiplos
momentos e situações. Assumir medidas provisórias muitas vezes pressupõe tensões e
aumenta conflitos; assumir uma postura que equilibre o diálogo, o respeito, a
dignidade ainda que possa parecer um processo lento é o caminho mais correto na
formação do cidadão ético que se pretende formar.

1 O CONCEITO DE INCIVILIDADE COMO PARTE DO CONFLITO
A origem da palavra incivilidade, segundo o dicionário on line, é
resultante do termo em latim incivilitas.atis, onde, etimologicamente o prefixo “in”,
no início da palavra civilidade traz o caráter negativo que a palavra possui sendo,
então, de uma definição simples como falta de civilidade, falta de delicadeza,
expressão ou maneira de agir que expressa grosseria; brutalidade ou violência.
É um tema que vem ganhando espaço nas literaturas por ser recorrente
dentro da sociedade e, principalmente, por ganhar cada vez mais força dentro dos
espaços escolares e neles causar danos com proporções alarmantes entre os atores do
processo educacional. O conflito avança na medida em que as particularidades dos
indivíduos vão ganhando espaços nas relações interpessoais.
A incivilidade está presente no cenário social como um todo, pois, dentro
da sociedade são estabelecidas todas as relações pessoais e interpessoais do indivíduo
e em virtude dessas relações os conflitos são comumente iniciados dentro das relações,
pois, cada indivíduo defende pensamentos diferentes, ou aplica de forma diferente o
que pensa sobre determinado assunto, ainda que tenha semelhança de opinião com
outro indivíduo.
A preocupação o conceito de incivilidade está no fator escola. Dentro das
relações escolares entende-se que os estudantes estejam em desenvolvimento e,
portanto, como seres que ainda precisam adquirir maturidade para decidir e buscar
melhores direcionamentos nas suas condutas o erro acaba sendo uma constante. O
choque entre as relações e os desejos individuais nem sempre são interpretados e
mediados da maneira adequada dentro do espaço escolar, é quando, por exemplo, as
incivilidades ganham proporções de desafios e afrontamentos às autoridades diretas e
indiretas dentro da escola, tornando o seu praticante um ser visível.
É comum dentro dos ambientes escolares reconhecer de imediato o
estudante que apresenta mau comportamento, que responde, não faz atividades,
enfrenta os docentes, trata com desrespeito os demais colegas e funcionários da
escola. É assim que este estudante ganha sua visibilidade, enquanto que os demais,
muitas vezes levam um tempo maior até que a equipe docente, pedagógica e diretiva
se aproprie de suas necessidades e de sua história.
Uma primeira reflexão a ser feita nesse caso é sobre essa necessidade do
praticante da incivilidade em ser destaque entre os demais.
As incivilidades são, em suma, atos que rompem as regras
elementares da vida social; o que inclui as pequenas delinquências,
a agressividade, a insensibilidade em relação aos direitos do outro,
os quais, apesar de se darem no nível micro da vida em sociedade,
quebram o pacto social de relações humanas e as regras de
convivência. E vale ressaltar que, na escola, elas raramente são
penalizadas, sendo tratadas como delitos secundários ou
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comportamentos naturais, típicos de determinadas fases ou idade
(DEBARBIEUX, 1998).

A escola precisa compreender sua função em tratar de conflitos em fazer a
correta mediação entre a situação problema e o aprendizado e a formação do caráter
do indivíduo, sendo assim, ela precisa lançar meios que visem trabalhar as relações
entre os diversos indivíduos que participam dela e a fazem ter razão de existir dentro
da sociedade.
Em muitas realidades educacionais a reflexão sobre o tema incivilidade
está acobertada por regras de comportamento e de conduta tidas como ideais pelos
docentes, mas que nem sempre são capazes de alcançar os estudantes de maneira
eficaz, principalmente no sentido de fazê-los compreender esse pacto social que eles
não ajudaram a criar, mas que são conduzidos a acatar e muitas vezes sem uma prévia
contextualização da norma e a coerência com o papel social de cada um.
No momento que a escola deixa de querer proporcionar a reflexão sobre o
estudante como um ser social, de direitos e responsabilidades sociais através do
diálogo, da cultura do falar e ouvir, mas faz apenas por meio de regras arbitrárias
acaba permitindo que as incivilidades se proliferem e sejam motivos de violências
mais severas e consistentes.
Para Winnicott, 1987, crianças que não conseguem se concentrar,
precisando repetidamente chamar a atenção de seus cuidadores, expressando-se pela
via da agressividade, demandam um trabalho diferenciado, antes que se possa até
mesmo exigir algum aprendizado formal.
A mediação desses conflitos, vistos muitas vezes como pequenos, ou então
tidos como elementos característicos da idade da criança e do adolescente é de
extrema importância assim como a condução do próprio indivíduo ao aprendizado.
São ações que necessitam de um planejamento maior e com o máximo de agentes
envolvidos, com foco no sucesso dessa proposta. O que ocorre muitas vezes é que o
aprendizado tem um tempo maior de planejamento e os conflitos são deixados para
serem resolvidos à medida que forem surgindo, ignora-se o fato de que conflitos
existem onde há relações humanas, para tanto eles precisam de ações que busquem a
prevenção e não apenas as resoluções momentâneas.
2 CONSEQUÊNCIAS DAS INCIVILIDADES
RESOLVIDOS NO AMBIENTE ESCOLAR

E

CONFLITOS

NÃO

Nas relações escolares é necessário criar meios para que o ambiente seja
desprovido de hostilidade, pois, onde prevalecem incivilidades, discentes, docentes e
comunidade escolar tendem a um distanciamento da escola que pode resultar num
sentimento de falta de pertencimento ao espaço, à proposta pedagógica propiciando
que relações harmoniosas, de solidariedade e amizade cedam espaço para relações
individualistas, mecanicistas sem perspectiva de sucesso acadêmico ou profissional.
Medidas de força, soluções tecnológico repressivas, presença de polícia
para fazer revistas surpresas não são capazes de melhorar a harmonia nas relações
dentro da escola, pois, tais medidas não atingem o cerne da questão, acabam se
tornando soluções imediatas de resolução de conflitos que apenas adiam a
possibilidade de outros novos.
A exemplo das medidas acima citadas há também, detector de metais,
câmeras de vigilância, grades, bilhetes, convocações de pais, advertências orais e
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escritas, etc. São mecanismos paliativos mas que isolados e descontextualizados não
atendem as necessidades e podem, muitas vezes, tornar-se meios de revolta por parte
dos estudantes.
A criança e o adolescente quando punidos pelo erro sentem-se livres para
errar novamente. Afinal, punir sem proporcionar a possibilidade de reflexão apenas
fornece a impressão de que a “divida” na relação está quitada e, sendo assim, o erro
pode tornar a ocorrer sem que haja culpa. Combater incivilidades significa acima de
tudo tratar a qualidade das relações interpessoais na Escola.
É necessário entender o contexto de vida do aluno, saber que quando ele se
envolve ou desencadeia com maior facilidade situações conflituosas muitas vezes é
porque traz como bagagem situações de desigualdade social, desemprego familiar,
corrupção, negligência dos pais, falta de limites, desvio de condutas simples ou
severos de pessoas à sua volta, enfim, uma infinidade de desrespeito aos direitos
humanos que atingem o ambiente escolar e principalmente as salas de aula por
diversas vertentes tornando-se um desafio complexo e diário em lidar com essa
postura imposta pelos educandos que, por visualizarem ou serem colocados no meio
de tantas injustiças sociais, atacam criticam a sociedade em que vivem por meio de
oposição e enfrentamento fazendo isso com aqueles que se posicionam em sua linha
de frente, como os professores e até mesmo a família.
O docente quando não amparado na dinâmica da resolução de conflitos
pode se tornar outra vítima desse processo e dessa relação que desgasta com muita
facilidade à medida que impõe desafios que não são bem interpretados.
Deve-se levar em consideração que professores têm uma responsabilidade
que deve ir além do conteúdo programático, como o olhar diferenciado sobre a
realidade se seus educandos. Quando profissionais, capacitados, gastam a maior parte
de seu tempo rotulando o educando, a turma ou a família de alguém em específico,
perdem a oportunidade de se inteirar melhor sobre a realidade daqueles com quem
convive diariamente.
Casos de incivilidade, indisciplina e violência apresentam fortes tendências
de complexidade na resolução, portanto, buscar aprimoramentos em literaturas e na
lei, buscar apoio pedagógico e mudança de metodologia pode ser o divisor de águas
entre o sucesso e o fracasso nas relações interpessoais.
Quando se destaca a mudança de metodologia refere-se, não no método
didático pedagógico de direcionar o conteúdo programático, mas o método de resolver
as situações de conflitos, pois, a escola trata seus conflitos por diversas vezes ao longo
dos anos, ou no passar dos anos, mas não inova, mantém a mesma linha de atuação
desconsiderando evolução no comportamento dos indivíduos. O que ocorre Na grande
maioria das instituições escolares é que se desconsidera que as pessoas são diferentes,
pensam e reagem de forma específica às situações propostas no cotidiano, porém, a
maneira de tratar um problema, de fazer a mediação ela permanece intacta no decorrer
dos anos deixando de lado a evolução natural no comportamento humano.
3 OS APONTAMENTOS DA LEI NA QUESTÃO DOS CONFLITOS
É fundamental estabelecer relações entre a prática pedagógica e os textos
das diversas leis a que os indivíduos estão sujeitos ao longo de sua vida. Uma
aplicação contínua e pedagógica das leis que permeiam o relacionamento humano
pode repercutir de forma positiva dentro da prática pedagógica dos envolvidos com o
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processo escolar. Mediar e solucionar conflitos, nesse contexto, precisa ser visto como
uma oportunidade de aprender algo que muitas vezes não encontramos nos
planejamentos de ensino, mas, que faz parte do currículo oculto da instituição escolar.
A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e
ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas
as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a
manutenção da paz. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS, Art. 26).

Conforme o trecho acima é perceptível que a educação tem em si um papel
amplo, que perpassa os conteúdos acadêmicos discutidos em sala de aula
proporcionando um crescimento ao indivíduo que o sirva como base para se relacionar
em todas as esferas a que possa participar.
Partindo desse ponto de vista, como fazer que, futuramente, a pessoa seja
capaz de lutar pela paz, pela amizade e tolerância na proporção mundial se não
começar esse aprendizado nas relações mais próximas e mais curtas que cada um pode
fazer dentro do espaço escolar?
A função pedagógica da lei não depende apenas de bons textos, mas sim,
de bons professores, pessoas que estejam comprometidas e sejam capazes de
exemplificar essa aplicação da lei em suas vidas e na sua prática. Indivíduos que
possam respeitar e dar-se ao respeito em prol de um conhecimento necessário, porém,
nota-se no âmbito das relações sociais e, principalmente, nas relações estabelecidas no
meio escolar certa dificuldade em garantir o respeito entre seus integrantes.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 1°: “Todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e
de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”.
Nesse contexto temos o grande desafio contemporâneo das relações
humanas. Trazer e fazer ser percebido e vivido entre as crianças e os adolescentes esse
espírito de igualdade e fraternidade. Não obstante nas relações em que o conflito
aparece não se pode esquecer que tanto agente causador como a vítima precisa ser
tratado de maneira igual, ética e humana conforme o princípio da igualdade e
dignidade de direitos. Ocorre que muitas vezes em detrimento do direito de um
indivíduo o profissional que trata do conflito acaba por ferir o direito do outro não
dando a ele a possibilidade de relatar, de explicar, retratar, ainda pior, não fornecendo
a esse agente causador a possibilidade de aprender com aquela situação e com o erro
consolidado na sua prática.
O artigo 5° da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: “Ninguém
será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes”.
Não ouvir o indivíduo é um tratamento humilhante. Ao se tratar de um
conflito, uma incivilidade não permitindo ao(s) envolvido(s) a chance de explicar sua
atuação na cena questionada é o mesmo que dizer à pessoa de que ela não tem direito
a pensar da maneira que pensou; que a ela a única possibilidade é do acatar ordens e
não questionar, muitas vezes esses apontamentos são ditos ao estudante como forma
de reprimi-lo, diminuí-lo diante da situação exposta, fato que contribui única e
exclusivamente para afastar a pessoa envolvida do discernimento de certo e errado
dentro da sua prática. Pode até surtir algum efeito momentâneo, porém, a chance de
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reincidência aumenta se as atitudes são apenas para conter o ato quando poderiam
promover a reflexão sobre a atitude.
O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 4° destaca que:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (ECA,
Art. 4°).

É digno que a pessoa seja capaz de compreender as nuances de uma
situação conflituosa com o auxilio daqueles que, julgados mais experientes, possam
servir como apoio, como base e fonte norteadora dos caminhos mais adequados dentro
das situações que rompem com os relacionamentos interpessoais.
As instituições precisam fornecer as crianças e adolescentes a liberdade de
errar e acertar. É importante para a maturidade do individuo que ele próprio seja capaz
de enxergar os resultados de suas decisões, visualizar as consequências de seus atos e
ser acolhido independente se o erro tornou-se evidente. A instituição escolar e familiar
cabe perceber o erro como possibilidade de outros acertos posteriores e trabalhar para
que essa seja a linha a ser trilhada.
O ECA, também destaca:
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punidos na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão aos seus direitos fundamentais. (ECA, Art. 5°)

Dentro das instituições escolares o que mais se torna visível é a opressão
aos estudantes que adotam práticas consideradas não adequadas dentro da sala de aula
e/ou dos muros da escola. A contenção aos atos de incivilidade muitas vezes se dá por
meio de gritos, enfrentamentos, retirada do aluno (a) da sala de aula, repreensão
verbal, ironias, desrespeito e passa por caminhos muitas vezes mais severos como
desonra, discriminação, exposições vexatórias, perseguição, falta de compromisso
para com o aluno, entre outras medidas que são adotadas no momento do conflito que
são desmedidas e cruéis para com a dignidade da pessoa humana.
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. (ECA, Art. 17)

Independente dos fatores do conflito, não se pode permitir que haja o
rompimento de um dos direitos fundamentais de todo e qualquer individuo, o de ser
respeitado pelos demais.
O Artigo 18° do ECA pontua que é dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
A lei assim estabelece por entender que o respeito e o tratamento digno é
uma necessidade de todos os indivíduos, indiferente a qualquer fator. Tratar a criança
e o adolescente com respeito é, sobretudo, ensiná-lo a ter respeito com os demais e

247

consigo próprio e esse papel cabe tanto a família quanto aos profissionais que atuam
na educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conflito escolar pode ter origem tanto fora como dentro da escola.
Dentro da escola, são os aspectos como a proposta curricular, a metodologia do
professor, o desinteresse do aluno, a organização do espaço da sala de aula, o tempo
previsto para a realização das atividades pedagógicas, o descumprimento das normas
internas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, dentre outros aspectos. Conflitos
gerados por meios extra-escolares têm raiz nos problemas sociais, de sobrevivência,
de qualidade de vida, de relações familiares.
Observa-se um sistema educacional que não demonstra uma prática
sistemática para resolução dos conflitos, reprova sistematicamente, fazendo com que
grande parte dos alunos abandone a escola antes de completar a Educação Básica ou
mesmo levem um tempo maior para essa conclusão. Professores desestimulados e
alunos com sua autoestima afetada.
A relação entre professor e aluno deve ser pautada com base no respeito.
As situações adversas que são enfrentadas devem ser tratadas com diálogo onde a
formação do aluno possa ser prioridade. Saber ouvir e saber conduzir a aprendizagem
em meio a situações conflituosas consiste no diferencial do profissional da educação.
Cada pessoa que se dispõe a trabalhar nas esferas educacionais deve priorizar o
desenvolvimento do caráter da criança e adolescente com princípios éticos.
Buscar mecanismos de apoio nessas situações de estresse e conflito por
meio do diálogo e de uma maneira coerente com a realidade do aluno pode ser um
meio de conquista, de aproximação, de confiança mútua. A afetividade nas relações é
necessária. O tratamento entre professor e aluno deve compreender ambos como
protagonistas no processo ensino e aprendizagem. Os acordos devem ser construídos
diariamente bem como a relação de respeito e de cumplicidade. Os conflitos, as
incivilidades podem ser oportunidades para o desenvolvimento pleno do aluno desde
que bem conduzido pelo professor, pedagogo e direção.
Todo e qualquer problema deve ser tratado com o total respeito a que
merece evitando exposições vexatórias, tratamentos cruéis e inadequados,
relacionando as situações enfrentadas com as bases legais. Através da
contextualização da lei crianças e adolescentes podem se apropriar da capacidade de
melhorar a própria conduta tendo a clareza de que fazem por respeito e consideração
ao próximo e a si próprio e não apenas por medo ou por se sentirem reprimidos (as),
mas sim por perceber seu papel de cidadão, ainda que em formação. Crianças e
adolescentes têm o direito de serem tratados com dignidade, com respeito e educação,
inclusive quando erram ou quando cometem contravenções às leis estabelecidas nos
regimentos escolares. As demais alternativas derivam desse princípio básico e
estabelecido em leis, não só brasileiras, como sendo indispensável a todo e qualquer
indivíduo independente de sua idade.
Não se pode desconsiderar que em virtude da escolarização obrigatória, a
escola representa o segundo espaço de socialização no processo de desenvolvimento
humano, depois da família. Além disso, foi incluída oficialmente no sistema de
garantia de direitos da infância e adolescência, desde a promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente nos anos 90. Para tanto a postura ao tratar conflitos deve
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avançar, pois, se até alguns anos atrás, uma instituição de ensino seguia sua rotina com
relativa facilidade para impor suas normas – porque era abandonada por quem não
conseguia aprender ou, principalmente, porque expulsava os indesejados, os que não
eram capazes de se adequar ao conjunto de regras estabelecidas dentro da escola - hoje
é preciso manejar tarefas difíceis como o incentivo à aprendizagem, o respeito à
diferença e a colocação de limites. Isto muda significativamente o papel da escola e a
demanda aos educadores, exigindo atenção aos aspectos afetivos do ensinar e
aprender.
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EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA: DIVERSIDADE DE GÊNERO E OS
ASPECTOS LEGAIS NA EDUCAÇAO BRASILEIRA
Santos, Suzete Ferreira56
Francisco Ricardo Almeida Amorim57
RESUMO
Este artigo pretende apresentar alguns aspectos legais e como marco teóricos da
temática de educação e diversidade e realizar uma reflexão teórica considerando o
compromisso que o Brasil assumiu perante a ONU – Organizações das Nações Unidas
na agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável que inclui a garantia de
ambientes de aprendizagem seguros e não violentos inclusivos e eficazes. Desde o
cenário global que discute este assunto na criação do documento denominado de
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) contendo oito objetivos, sendo um
deles promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. Ao incluir esta
temática na pauta a organização propõe aos países a promoção de políticas públicas
voltadas para esta temática. No cenário brasileiro legislações e planos educacionais
incorporam perspectivas de educação em sexualidade e gênero. Tal prática é
fundamental para prevenir e erradicar toda e qualquer forma de violência, em especial
a violência de gênero. Em virtude da constante mudança de atitude frente às questões
da sexualidade há a necessidade de atualização de conhecimento de todas as esferas da
sociedade como forma de impedir toda e qualquer prática de preconceito em especial a
violência de gênero. Na perspectiva da educação a escola exerce papel fundamental na
constituição de uma cultura dos direitos humanos e de enfretamento de toda
discriminação, entre elas as discriminações por gênero, identidade, e orientação
sexual. Ainda assim com as melhorias estabelecidas em lei, permanecem as atitudes
discriminatórias e não aceitação da diversidade, especialmente quando se trata de
comportamentos sexuais. A Educação deve ser um espaço de cidadania e de
possibilidades de convivência em suas mais variadas expressões.
Palavras-chave: Diversidade, Gênero, Legislação, Educação.

INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta o recorte da pesquisa de mestrado em ciência
da Educação apresentado em janeiro de 2018 sobre o tema Educação para a
Diversidade na perspectiva dos marcos teóricos. O respeito à diversidade no Brasil,
mantém-se atualizado e previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2016),
documento atual que norteia os conteúdos e competências que todo estudante deve ser
capaz de fazer na educação infantil e fundamental.
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O Brasil ainda é reconhecido por práticas de preconceitos e de violência de
diversas maneiras direcionados aos grupos de pessoas de acordo com a sua orientação
sexual e o ambiente escolar com as atuais práticas pedagógicas, reforça este modelo.
De acordo com os parâmetros estabelecidos pela resolução CD/FNDE nº16/2009, que
considera o papel fundamental da escola na constituição de uma cultura dos direitos
humanos e de enfrentamento de toda forma de discriminação, entre elas as
discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Ainda assim com
as melhorias estabelecidas em lei, permanecem as atitudes discriminatórias e a não
aceitação da diversidade, especialmente quando se trata de comportamentos sexuais.
O tema da sexualidade humana que deveria ser amplamente discutido nas
escolas para formar mente sadias, não encontra força entre as educadoras/es. A
temática da orientação sexual é ainda mais refratária, havendo, inclusive, casos de
homofobia por parte de certas educadoras/es. (
As pesquisas desenvolvidas nos ambientes escolares brasileiros têm
contribuído significativamente para ampliar estas discussões e priorizar as temáticas
entre os docentes. Em 2013, o DEDI elaborou o projeto para o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, intitulado Leitura, diversidade e
ludicidade na formação docente: desafios para a educação, por acreditar que a
formação docente implica em considerar a inter-relação dessa formação com temáticas
atuais, tais como a diversidade e a inclusão (étnico-racial, de gênero e sexualidade,
necessidades educacionais especiais).
Tais pesquisas devem permitir questionar o conceito de gênero nas práticas
pedagógicas, quais são as atitudes dos docentes para impedir as desigualdades,
principalmente na formação dos anos iniciais e se as políticas de equidade estão sendo
efetivas. Segundo Maio, (2013, p.51) “[...] a instituição escola, enquanto lugar
privilegiado do saber científico, necessita tornar-se um espaço de debates, ampliando
o que entende ou pratica, em ações sobre a questão de gênero”. Avaliar o
conhecimento sobre o conceito de diversidade sexual na formação dos estudantes dos
cursos de graduação é uma necessidade atual, pois 19,8% do público jovem afirma ter
praticado bullying (atos de zombar, intimidar, humilhar) e o motivo apontado por
15,6% deste público foi a aparência física, seguido por 10,9% da aparência do rosto.
(Dados do IBGE 2017). Nesse sentido, parece imprescindível observar e avaliar em
que o despreparo para lidar com as questões de gênero implicam em situações de
conflitos escolar e consequentemente atitudes de homofobia e violências por parte de
toda uma sociedade, incluindo professores e alunos.
Uma prática importante para a construção de um espaço democrático e de
respeito à diversidade sexual, é a escola assumir o seu papel de responsável nas
discussões de orientação sexual e gênero, sob a perspectiva que constitui a formação
da identidade da pessoa.
A escola pode deixar de ser um espaço de opressão e repressão na questão
da sexualidade, para tornar-se um ambiente efetivamente seguro, livre e educativo
para todas as pessoas. Não é mais possível, hoje, que as questões relativas à
sexualidade passem despercebidas ou que sejam tratadas com deboche, indignação
moral, como também perpetuadora e conivente com a violência sexual, tanto
simbólica quanto física. (MAIO: CORREA, 2013).
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Os diálogos produzidos entre os professores e os alunos, o debate construído em
parceria em um ambiente livre de preconceito em que as questões não estejam
pautadas na preocupação em normatizar os comportamentos, se constituem em
excelentes ferramentas na construção de um ambiente escolar democrático. Um
documento norteador é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que
estabelece:
Art. 2º Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
política, ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição. (Citação)

Entretanto não bastam normas, leis e declarações que visem a garantia de
direitos, mas se estes preceitos não forem praticados na sociedade, sobretudo nas
pessoas. A transformação de paradigma, se faz necessário para ocorra a mudança na
padronização de comportamentos e conceitos enraizados sobre uma cultura estática e
amorfa.
Ao longo do percurso da história da educação, autores acreditam nesta
função da escola e do processo de ensino aprendizagem ocorrer em consonância com
as mudanças da sociedade. De acordo com Comenius –
“Educar toda juventude de ambos os sexos, rica ou pobre, sem nenhuma
exceção, não só para aprender a arte de ler e escrever, mas também para que seja
instruída em todas as coisas divinas e humanas”. (KULESZA,1992)
A Educação deve ser um espaço de cidadania e de possibilidades de
convivência de diversidade de cultura e de gênero. Percebe-se que os cursos de
licenciaturas não formam profissionais preparados para trabalharem com a diversidade
de gênero em sala de aula. De acordo com a publicação do projeto Gênero e
Diversidade destinado à formação de profissionais da área da educação
“Historicamente, tanto a formação acadêmica como a formação de educadores/as em
exercício não têm respeitado a diversidade, tampouco contemplado o debate dos
temas”. (PEREIRA: ROHDEN,2007)
A educação superior prevista no Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (2015) e no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos da ONU
demandam uma política educacional voltada para a formação de cidadãos com
habilidades e atitudes tolerantes para as diferenças étnico-raciais, religiosa, cultural,
territorial, físico individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção
política, de nacionalidade, dentre outras.
Educação, Lei e Sexualidade no Brasil: A importância dos
estabelecimentos dos marcos legais na educação.
Quando se fala de educação e diversidade na escola é necessário, apresentar alguns
conceitos. A princípio, iniciaremos pela definição de gênero que define, segundo
dicionário on line o termo como de “ordem geral que abrange todas as características
ou propriedades comuns que especificam determinado grupo ou classe de seres ou de
objetos”. As práticas pedagógicas devem se propor atuar na perspectiva de gênero nos
ambientes escolares. Segundo Costa,
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Estamos presos ao repertório sexual de nossa cultura [...]”, e a nossa
cultura é dicotômica; ou somos homens ou mulheres e homens só se
relaciona com mulher e vice-versa, o que não se enquadra nesse
padrão é “anormal”.

Entretanto o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná que é um
documento que tem como objetivo nortear os eixos das políticas públicas como forma
de garantir os Direitos Humanos a partir:
1) Educação Básica;
2) Ensino Superior;
3) Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça, Segurança e da Socioeducação;
4) Educação Não Formal;
5) Tecnologia e Dignidade Humana;
6) Educação e Família.
Este documento tem com um dos principais desafios a implantação da cultura da paz
com o enfrentamento da violência nas mais diversas formas, (física, psicológica,
moral, religiosa, cultural) e também tornar a educação um espaço de efetivo exercício
da cidadania, como promulga a Declaração Universal de Direitos Humanos no Art. 26
[...] a educação deve visar à plena expansão da personalidade
humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades
fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou
religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações
Unidas para a manutenção da paz”

O papel do professor é saber conduzir e estar preparado para trabalhar em
todos os níveis da educação este assunto e também desenvolver no estudante e na
criança a capacidade da tolerância bem como no reconhecimento dos diversos
aspectos da diversidade cultural, religiosa e de gênero. Não menos relevante, mas por
último a realização de capacitações destes profissionais, visto que a diversidade tem
um aspecto muito dinâmico e requer atualização constante.
De acordo com Maio (2013, p.59) “[...] gênero e sexualidade imbricados. E
o despreparo para mediar o que as crianças inventam para viver seus jogos da
sexualidade e também, das várias formas de viver as masculinidades e feminilidades.
O desafio que fica para nós educadores e educadoras, é tentar atuar considerando que
a construção do gênero também se faz por meio de sua desconstrução. ”[...]
Ao se trabalhar a questão da diversidade na escola, não se pretende se ater
apenas aos aspectos da sexualidade ou da cultura, pois existem comentários que esta
prática é o reforço a caridade, ou uma atitude de benevolência. Entretanto o que os
documentos e os avanços legais querem elucidar é a premissa da cidadania, no que
tange ao direito à saúde, ao acesso escolar, o direito à terra e as diversas exigências e
conquistas dos trabalhadores ao longo de muitas lutas e ampliações do conceito de
democracia entre eles o direito à educação na perspectiva da diversidade.
Entender o concito de sexualidade e suas modificações ao longos das
décadas, é muito importante para a prática didática. O Brasil caminhou na definição de
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sexualidade como um conceito mais biológico, ligado à reprodução, prevenção de
DSTs e principalmente do Hiv nos anos 80 para uma terminologia amplificada, que
adota o termo com o uma relação que o indivíduo tem do seu próprio corpo. A partir
do interesse em conhecer e descobrir as partes íntimas do corpo da criança ela vai
perceber com a sociedade se relaciona com esta temática, conhecer os tabus, regras e
as repressões que são impostas ao corpo.
Sexualidade é uma parte integral da personalidade de todo ser
humano. Seu desenvolvimento total depende da satisfação de
necessidades humanas básicas, quais sejam: desejo de contato,
intimidade, expressão emocional, prazer, carinho e amor. A
sexualidade é construída através da interação entre o indivíduo e as
estruturas sociais. O total desenvolvimento da sexualidade é
essencial para o bem-estar individual, interpessoal e social. Os
direitos sexuais são direitos humanos universais baseados na
inerente liberdade, dignidade e igualdade de todos os seres
humanos. (FURLANI, 2011, P.1)

A educação é necessária para equalizar as condições de vida, as relações
entre homens e mulheres e as diferenças, promovendo a mobilidade social e melhor
condição de vida (CRUZ, 2005). O ambiente escolar necessita proporcionar esta
condição para seus estudante e crianças que lá estão e permaneceram por longos anos
de suas vidas. Necessita continuar a exercer seu papel catalizador de transformações e
facilitador de mudanças e experiências para a aquisição de conceitos determinantes
para o desenvolvimento infantil.
Mesmo com os avanços nas discussões e ampliações do conhecimento é
notório que a temática da sexualidade, a vivência e descoberta do que ela traz, assusta
e faz com que alguns profissionais despreparados para lidarem com o tema,
transmitam comportamentos preconceituosos e separatistas. Em 1988 os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) passam a admitir a responsabilidade
da escola para discussões que envolvam a orientação sexual, o gênero e outros tópicos
que abordam, de forma geral, a constituição de uma escola.
Ao se construir este documento, refletiu-se sobre os temas transversais que
ocorrem no dia a da sala de aula e dos espaços escolares que ultrapassam as paredes
da escola. Temas que fazem parte do cotidiano de todos, mas poucos conseguem
dialogar sobre isto- assuntos polêmicos, violência, drogas, homossexualidade,
gravidez na adolescência entre outros, foram contemplados na construção do material.
Resta saber se os profissionais conseguem lidar e contribuir com os problemas que são
levados para o interior da sala de aula.
Destaca-se aqui a forma de como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
questionou a maneira que os docentes criam suas atividades e os materiais que são
utilizados:
Os materiais que se usam como recurso didático expressam valores
e concepções a respeito de seu objeto. A análise crítica desse
material pode representar uma oportunidade para se desenvolverem
os valores e as atitudes com os quais se pretende trabalhar. Discutir
sobre o que veiculam jornais, revistas, livros, fotos, propaganda ou
programas de TV trará à tona suas mensagens — implícitas ou
explícitas — sobre valores e papéis sociais. Várias análises já
mostraram que na maioria dos livros didáticos, por exemplo, a
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mulher é representada apenas como dona de casa e mãe, enquanto o
homem participa do mundo do trabalho extradoméstico e nunca
aparece em situações de relação afetiva com os filhos ou ocupado
nos cuidados da casa.

Pensar que os educadores sem refletir suas práticas em sala de aula e nas
salas de referências, reproduzem comportamentos que estão no inconsciente coletivo
da sociedade. A importância de se apropriar destes marcos teóricos, enrique e favorece
a atividade didática. Estes documentos se pautam e regulam as atividades que
necessitam de uma reformulação e uma devida programação atualizada. Não se pode
mais conceber, após tantas leis, normas, diretrizes, espaços, escolares excludentes e
preconceituosos.
Para Morin (2011) o autor afirma que a educação do futuro deverá ser o
ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária;
uma aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se encontrem. Estes
devem reconhecer-se em sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhecer a
diversidade cultural inerente a tudo que é humano.
Ao abordar o tema da diversidade e sexualidade o (PCN) traz como
objetivo no ensino fundamental,
O lado do conhecimento de fatos e situações marcantes da realidade
brasileira, de informações e práticas que lhe possibilitem participar ativa e
construtivamente dessa sociedade, os objetivos do ensino fundamental apontam a
necessidade de que os alunos se tornem capazes de eleger critérios de ação pautados
na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim como
criar formas não- violentas de atuação nas diferentes situações da vida. Tomando essa
idéia central como meta, cada um dos temas traz objetivos específicos que os
norteiam.
Ainda sobre a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais estes
foram dividido em volumes e coube um caderno apenas para tratar dos aspectos da
Pluralidade Sexual e outro sobre a Orientação Sexual.
As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas etárias.
Ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos profissionais
da escola. Essas práticas se fundamentam na idéia de que o tema deva ser tratado
exclusivamente pela família. De fato, toda família realiza a educação sexual de suas
crianças e jovens, mesmo aquelas que nunca falam abertamente sobre isso.
O Ministério da Educação ao publicar e modificar o modo de pensar,
atribuiu e compartilhou a responsabilidade da escola para discussões que envolvem a
orientação sexual, o gênero. Compreende-se que a transversalidade do tema, indica
que o educador realize uma discussão ampla que atinja outros campos dos
conhecimentos e não apenas o aspecto Biológico do tema.
A educação brasileira é pautada na política de direitos humanos. A Base
Nacional Comum Curricular documento que está em fase de adequação no momento
também se mantém atual e sincronizado com o tema. Compõe um conjunto de práticas
e competências que todo aluno deve desenvolver. Reconhece a importância da
temática e cita que ao longo da educação básica o aluno deve desenvolver no seu
processo de aprendizagem.
255

[...] respeito ao outro, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem,
etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade/necessidade,
convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se
como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.
(BCNN,2016)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil ao longo dos anos vem acompanhando e atualizando as discussões
no que tange a publicações de leis e portarias que contemplem a Temática da
Educação e Diversidade. Os caminhos têm sido traçados em conjunto com a sociedade
de tal forma que a escola não se torne um lugar de opressão, exclusão e discriminação.
Os educadores ao longo da construção de suas práticas educativas
necessitam pensar e compreender os processos de representação de gênero e
identificar os discursos preconceituosos que por ora possam ainda ocorrer no âmbito
da escola, ainda que disfarçados, a fim de diminuir possíveis comportamentos de
exclusão e danos às pessoas que sofrem com a discriminação, violência e repressão
sexual.
A existência das leis é de suma importância, pois legitimam a situação,
entretanto ainda é necessário uma profunda reflexão sobre as atitudes que ocorrem no
cotidiano. A necessidade de construção de espaços de diálogos abertos entre diversos
segmentos da sociedade para a aproximação e a melhor compreensão da relação de um
conceito que não é estático e necessita de debates, sendo a escola um dos lugares
privilegiados para a ampliação do assunto. Ao iniciar esta discussão, pretendeu-se
propor que os educadores reconheçam a importância destes documentos e se
apropriem deste discurso como prática de reconhecimentos oficial dos avanços na
temática da educação e diversidade na perspectiva de gênero.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA DO LENDÁRIO LOCAL COMO ESTRATÉGIA
PEDAGÓGICA PARA APROPRIAÇÃO DA CULTURA: O CASO DE
TIANGUÁ-CE
Vânia Maria de Vasconcelos Farias58
Naiola de Paiva Miranda.59
RESUMO
O presente estudo foca o interesse nas lendas locais como elemento facilitador da
aprendizagem e de apropriação da identidade cultural. Descreve a relação entre a
simbologia e formação cultural do município e como os professores têm utilizado esse
recurso no processo em sala. Objetiva analisar a contribuição da contação de história
do lendário local como estratégia pedagógica para apropriação da cultura nos espaços
da sala de aula do Ensino Fundamental em duas escolas públicas do Município de
Tianguá-Ceará. Como estudo fenomenológico, com abordagem qualitativa,
exploratória e descritiva, os recursos utilizados foram às narrativas das lendas dos
livros da Coleção Contos e Lendas das Terras do Barrocão. Os dados coletados na
pesquisa de campo foram realizados através de observação na sala de aulas das turmas
de 2º e 4º ano do ensino fundamental. A aplicação de entrevista a cinco professores e
dez alunos, no período de novembro de 2016 a março de 2017. Contatou-se que os
sujeitos após a pesquisa conseguiram ampliar seus conhecimentos sobre a história
local relacionando hábitos modernos com o processo de ancestralidade. Fica evidente
a contribuição desse recurso como instrumento facilitador na construção de uma
aprendizagem significativa, na contribuição do desenvolvimento das atividades de
letramento, e como forte apelo para a compreensão do contexto local.
Palavras chave: Contação de história. Lendas. Identidade local. Estratégia
pedagógica.

INTRODUÇÃO
Desde os tempos mais remotos, o homem utiliza a narrativa como
“instrumento de comunicação e transmissão de saberes”, evidenciando muitas vezes,
“experiências e vivências por meio de atividades lúdicas como a contação de história”.
Neste viés, a “oralidade externa ensinamentos, costumes e tradições, repassados de
geração para geração”. Assim, os homens se tornaram “guardiões do legado cultural
de seus ancestrais”. (Massafeira, 2010, p.51).
Entre esses legados, estão os contos e lendas populares, narrativas que
abrigam inúmeras informações sobre a “forma de viver, pensar e agir de um povo”, e
quando levada ao ambiente escolar pode auxiliar os alunos no entendimento de suas
raízes culturais, como assertiva de sua “identidade e sentimento de pertinência a uma
região”. (Thompson, 1992, p.45).
Na atualidade, o tradicional costume de contar história tem sido
“enfraquecido e ameaçado pelos modernos meios de comunicação”, veículos capazes
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de alienar comunidades inteiras, tendo como principal prejuízo a perda de seus valores
e identidade local. (Pontes, 2011, p.09).
Nesse contexto, é notória a importância da oralidade como fator de
manutenção e construção da história local, pois as narrativas trazem as experiências do
homem para o homem, ampliando as possibilidades de entendimento das diferentes
formas de vida no passado e no presente.
É nessa linha de raciocínio que se argumenta a prática da contação de
história no contexto escolar, como estratégia pedagógica, capaz de enriquecer as aulas
e promover a efetivação de uma aprendizagem significativa, pela força do lúdico, por
entrelaçar ficção e realidade, suscitar o desenvolvimento do imaginário e a percepção
de mundo, desenvolvendo o pensamento e a capacidade de assimilar as tessituras da
história local, contribuindo, sobremaneira para a socialização e fortalecimento da
tolerância e dos aspectos, social, afetivo e intelectual das crianças.
O presente estudo revela a preocupação com o reduzido nível de aquisição
de conteúdos sobre a historiografia local por parte da comunidade acadêmica.
Norteado por esse entendimento, a temática se debruça sobre essa lacuna, uma vez,
que o estudo sistemático da história se limita ao conteúdo do currículo nacional
comum que traz quase sempre conteúdos globalizados, deixando prejuízos no que diz
respeito ao conhecimento da identidade cultural da comunidade em que a escola está
inserida, principalmente no tocante ao passado histórico, costumes, tradições e
expressões da cultura popular. Situação que suprime as crianças de uma apropriação
adequada de toda a riqueza simbólica, presente nas festas, danças, músicas, lendas,
entre outros saberes e fazeres da população residente no espaço geográfico da escola.
A delimitação do tema busca entender a importância da utilização das
lendas locais em forma de contação de histórias no âmbito de duas escolas localizadas
na zona urbana e zona rural do município de Tianguá, e como estas, estão sendo
trabalhadas, enquanto recurso pedagógico. Focando o interesse nos aspectos
metodológico e educacional desenvolvidos nesta atividade, e se esse recurso tem
contribuído ou não para a compreensão e apropriação dos aspectos históricos.
METODOLOGIA
Baseada em estudo fenomenológico com abordagem qualitativa e
empregado o método de pesquisa documental, exploratória e descritiva. De acordo
com Alvarenga (2014) que aponta:
O enfoque fenomenológico dá ênfase ás características: sociais,
antropológicas, culturais e históricas. Incorpora a participação dos
próprios sujeitos investigados. Analisa-se a percepção que os
mesmos têm da realidade em relação às próprias vivências. Interessa
conhecer suas experiências, suas atitudes e crenças. (Alvarenga,
2014, p.10),

A pesquisa descreve atitudes e ações dos sujeitos envolvidos por meio de
observação e entrevistas informais. O universo é o contexto pedagógico de duas
escolas de ensino fundamental da rede municipal, uma localizada na zona urbana e
outra na zona rural, no município de Tianguá-Ceará. A população é composta por
alunos do 2º e 4º ano, com idade entre 08 a 10 anos. A investigação foi realizada
durante 05 meses, no período de novembro de 2016 a março de 2017.
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As intervenções pedagógicas foram baseadas na exploração da oralidade,
narrativas, cultura popular, folclore, contos e lendas, contidas em livros, artigos,
trabalhos acadêmicos e outros documentos audiovisuais e iconográficos como vídeos,
desenhos e fotografias. A atividade lúdica de contação de história de narrativas
folclóricas, por meio de observação das experiências vivenciadas por professores e
alunos das escolas pesquisadas em relação à utilização dos livros da Coleção Contos e
Lendas de autoria de Vania Maria Nogueira de Vasconcelos, composta de 12 títulos
que retratam o lendário local. (Vasconcelos, 2016).
A partir da observação foi possível descrever as atitudes e ações dos
sujeitos envolvidos por meio de recursos de observação das aulas com atividades de
narrativas orais das lendas, dos registros audiovisuais, das respostas das entrevistas e
dos depoimentos através de análise e descrição dos resultados que interpretou a
realidade do fenômeno estudado.
NARRATIVAS E O CONTEXTO LOCAL
A Chapada da Ibiapaba localiza-se no extremo oeste do Ceará, “estende-se
de norte a sul por 212 km de extensão com mais ou menos 60 km de largura, indo de
Viçosa do Ceará, até às ribeiras do rio Poti”. Esse trecho é conhecido, como
“Ibiapaba-Ybyã-paba, que na língua tupi significa: Terra Talhada, Escarpado ou
Alcantilado”. (Gaspar, 2012, p. 20).
No período pré-colombiano “era habitada por índios tabajaras que se
dividiam em cerca de 70 aldeias, as quais foram subjugadas por franceses (1590) e
posteriormente por portugueses (1604) ”. Em 1607 os jesuítas Francisco Pinto e Luís
Figueira, estiveram na região difundindo o catolicismo e em 1660 o célebre padre
Antônio Vieira veio pessoalmente visitá-la. “A região é considerada, portanto, o berço
da história do Ceará”. (Gaspar, 2012, p. 20).
Compondo o território, encontra-se o município de Tianguá, cuja história
reporta à expulsão dos franceses e holandeses da Serra da Ibiapaba, em 1650, ocasião
da “aliança dos índios com o português Francisco Batista Leal para expulsar os
invasores e proteger as terras de Mocozal”. O antigo distrito de Vila Real Viçosa,
passou a “chamar-se Chapadinha, depois Barrocão”, sendo “elevada à categoria de
vila em 1938, passando a denominar-se Tianguá”. (Gaspar, 2012, p. 20).
O processo de construção cultural é “resultado da ação colonizadora e
recebeu influência indígena, negra e europeia (Portugueses, Franceses e Holandeses)
”, repassado de geração para geração costumes e tradições que chegaram aos dias
atuais. Gaspar (2011, p. 19). A cultura popular é um elemento pulsante nas veias
artísticas dos residentes, e se revela a partir do potencial vocacional, com registros de
manifestações em espaços urbanos e rurais, assim a população traduz e se apodera
desses bens enquanto identidade local.
Poetizando Carvalho (2015), fala da diversidade local,
[...] “A cultura popular no município retratando um cenário
multicultural com base nas heranças dos nossos antepassados, e
como um pingo d’água escorrido do telhado e caído no chão seco,
floresce, no meio do povo...”. As vivências relatam e revelam as
matrizes africanas, europeias e principalmente indígenas. Assim, do
costume de banhar nos rios e cachoeiras, dormir em rede e fazer
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promessas aos santos populares, expressa-se nos pelos dramas,
reisados, folia de reis até à degustação da iguaria tanajura.
(Carvalho, 2015, p.3).

O autor revela o legado cultural que resulta numa cultura diversificada e
multifacetada, manifestada pelas mais diversas expressões, onde a simbologia de
elementos abstratos e concretos dão significâncias aos costumes e tradições do povo e
reflete o cotidiano das comunidades locais.
Portanto, é oportuno dizer, que afora sua importância histórica no contexto
regional, o município possui uma história rica de fatos e acontecimentos que ajudam
no estudo sobre a formação do povo cearense, em sua diversidade e profunda
identidade. Parte desse legado está nas dezenas de lendas e mitos, tais como: As
aventuras do Negro da Mucutuba, as estórias do Chagas da Onça, a lenda da Tanajura
dentre outros, que povoa o imaginário local, e que só sobrevivem graças à
manifestação de poucos, através da oralidade.
A salvaguarda desse legado foi garantida por meio da publicação dos livros
da coleção Contos e Lendas das Terras do Barrocão, composta de 12 títulos com
textos ilustrados retratando o imaginário local, no gênero literatura infantil. Os textos
registram uma porção significativa do universo lendário do município, colocando-o ao
alcance da comunidade estudantil.
Constata-se que na atualidade, os livros são amplamente utilizados como
paradidático nas atividades lúdicas de leitura, escrita e oralidade no espaço de sala de
aula de várias escolas locais. As atividades buscam aproximar os alunos de conteúdos
com representação da cultura e da história local. A ação educativa tenciona apropriar
os alunos de suas raízes, uma vez que os livros trazem em seus conteúdos, elementos
dos costumes e tradições que traduzem os saberes e fazeres do conhecimento empírico
e do legado cultural do espaço local. Os livros da Coleção, fomentam as referências
culturais do município e favorecem a construção de uma visão crítica e reflexiva dos
alunos sobre o crescente processo de aculturação pelo qual passa a maioria das
comunidades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa foi realizada nas salas de 2º e 4º ano, do ensino fundamental de
duas escolas da rede municipal de ensino do município de Tianguá, uma da zona rural
e outra da zona urbana. É importante revelar que a escolha das unidades não buscou
unicamente uma representatividade das demais escolas do município; ao contrário,
priorizou-se a área e o universo que melhor respondesse as indagações da
investigação. As nomenclaturas originais foram substituídas por pseudônimos, a fim
de que as identidades, fossem mantidas no anonimato.
Denominadas, ao longo dessa escrita como Escola A na zona urbana e
Escola B na zona rural, e nesta mesma linha, as informações de relatos pessoais,
trazem pseudônimos para identificar os sujeitos da pesquisa, no caso: professores e
alunos entrevistado. Os dados coletados a partir da observação descrevem as múltiplas
interações dos sujeitos e procura entender o processo de articulação entre o local e o
global, bem como comprovar, a possível relação que o ensino estabelece com os
conteúdos locais.
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Escola A
Pertencente a rede municipal de ensino, localizada na zona urbana, em uma
área periférica que registra casos de vulnerabilidade social, sem outras unidades
escolares por perto, atendendo uma demanda de 396 alunos, distribuídos em três
turnos, nas modalidades de ensino: Educação infantil, Ensino Fundamental I e
Educação de Jovens e Adultos. Com um quadro docente de 22 professores. (Censo
2016).
O prédio é pequeno, inadequado sem espaço para desenvolvimento de
atividades lúdicas. O recreio acontece no corredor, entre as salas, causando
desconforto, em razão das crianças precisarem lanchar e brincar alternadamente. Este
é o momento mais tumultuado no cotidiano escolar, e os professores se revezam na
vigília das crianças, situação que prejudica o horário de descanso dos mesmos. (Censo
2016).
A escola desenvolve diversos projetos de leitura e escrita com objetivo de
reforço da aprendizagem. Todos os projetos contam com a parceria da secretaria de
educação e cultura e funcionários da escola. Contudo fica uma lacuna, pois a escola
precisa formar cidadãos conhecedores da realidade do município. Nas atividades
lúdicas, a escola disponibiliza alguns brinquedos pedagógicos, mas em pouca
quantidade e poucos adequados, principalmente para as atividades de contação de
histórias. Os poucos livros existentes, ficam expostos em um varal chamado de
cantinho da leitura, com dois livros de lendas do município. (Lenda da tanajura e
Chaga da Onça/Negro da Mucutuba). Em relação, as atividades com narrativas, os
métodos utilizados são os tradicionais, onde o professor se coloca como contador e os
alunos ouvintes.
Escola B
Situada na zona rural, pertence ao Sistema Municipal de Educação. Oferta
as modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos, composta por 187 alunos, assistidos por um quadro docente composto de
quinze professores. Funcionando como escola de tempo integral. Assim, o aluno
permanece na escola no turno e contra turno escola, recebendo atendimento
educacional e outros suportes de acompanhamento pedagógico.
O prédio da escola apresenta algumas limitações e inadequações, não
possui quadra coberta, utilizando-se o espaço do refeitório para as atividades lúdicas.
Possui uma pequena brinquedoteca/biblioteca, com um pequeno acervo de livros no
gênero infantil. Espaço utilizados pelas crianças e único acesso aos livros de estórias,
contos e lendas, já que somente os livros didáticos são levados para casa.
As salas de aula são padronizadas, decoradas e organizadas para atender as
necessidades pedagógicas de cada turma, com carteiras são confortáveis, dispostas em
forma de U, para melhor visibilidade e para facilitar a interação entre as crianças e
professores. As paredes funcionam como verdadeiros murais e são bastante utilizadas
para exposição de trabalhos e outros recursos didáticos.
Adota a pedagogia de projetos, para fins de letramento e disponibiliza
atividades de arte cultura e esportiva. Dentro de alguns projetos são desenvolvidos
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trabalho com a Coleção Contos e Lendas das Terras do Barrocão. (SEDUC. 2016,
p.04).
A comunidade é povoada de lendas, contadas normalmente como aparição
regulares, entre as mais frequentes estão as figuras do Amortalhado, do Assoviador e
do Negro da Mucutuba. Sendo comum ouvir entre os residentes, relatos de pessoas
que se depararam com alguma “assombração”. As conversas e boatos fazem parte das
conversas nas rodas de calçadas, e inúmeras bodegas locais. Situação que fortalece
ainda mais o uso da contação de história na escola, por representar um elemento que
atrai e fascina as crianças.
O fato de conhecerem as histórias pela própria comunidade representa um
domínio sobre as histórias. Nessas atividades é comum o desenvolvimento de
atividades orais em forma de relatos de acontecimentos em torno das figuras
mitológicas e produções escritas de textos e desenhos. Outras produções surgem e
enriquece ainda mais as aulas, como adaptações de danças, peças de teatro e músicas
em forma de parodias, poesias e outros trabalhos em outros trabalhos adaptados com
texto e ilustrações fazendo uma releitura dos textos.
Exposto os contextos das duas escolas (A e B), o trabalho precisa dar conta
das percepções dos sujeitos. Para tanto, percorre-se abaixo o roteiro das entrevistas:
A concepção dos Professores
A pesquisa demonstra que na concepção dos professores, a oralidade é um
elemento essencial pois auxilia na compreensão da língua, e no desenvolvimento dos
processos de leitura, escrita e oratória. Neste enfoque, reconhecem o potencial do
trabalho com a literatura e a utilização da contação de história como estratégia
pedagógica no processo de ensino-aprendizagem.
A pesquisa evidencia que tanto as observações em sala como as respostas
das entrevistas, expõem a situação fragilizada da comunidade acadêmica, no tocante
ao reduzido nível de conhecimento sobre o contexto cultural da comunidade. Com
incipiente conhecimento sobre a história política e social, sobre as expressões
culturais, em plena manifestação nos dias atuais, a exemplo dos mitos e lendas, ora
registrados em forma de livros paradidáticos e amplamente disponibilizados as escolas
locais, em caráter de doação.
As respostam apontam uma unanimidade nas afirmativas. “Nunca recebi
informações relevantes sobre o processo de formação da história ou da cultura local”.
Outra reforça: “Nem durante a vida escolar, no ensino básico/médio, tampouco no
curso de formação de magistério”. (PA1). Desabafam ainda de forma informal, que o
pouco conteúdo que acumularam foram resultantes de processos de vivências ou
adquiridos por meio de informações desconexas, em algumas ocasiões em que
involuntariamente, alguém abordou dado, fato ou acontecimento do município
revelando tessituras da história ou cultura local.
O que mais causa estranheza é que as manifestações culturais são bem
expressivas e estão sempre se apresentando em eventos, feiras e projetos. Neste ponto
os professores conhecem os grupos, mas não os reconhecem como depositários dos
saberes e fazeres, os percebem apenas como uma ação isolada, uma forma de lazer
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sem nenhuma ligação com o processo cultural, e esse mesmo entendimento recai sobre
as lendas e outras expressões populares.
Fica claro, que apesar do acesso é necessária a intervenção, o olhar
pedagógico. Neste ponto, a escola e o sistema educativo local não pode ficar apático
ao processo cultural, tão crucial para o entendimento do lugar, do indivíduo e da
sociedade.
Segundo os professores, os momentos da pesquisa produziram efeitos
milagrosos, pois possibilitou o despertar do interesse e mostrou, quão simples é esse
entendimento.
“É humilhante, e ao mesmo tempo decepcionante, perceber que na
condição de educadores, estávamos totalmente alheios a esse
processo de transmissão de repasse, tão à vista e ao mesmo tempo,
tão distante da percepção”. (PB2).

Todos defendem a importância da utilização das lendas como conteúdos e
da necessidade de iniciar o diálogo entre a escola e os produtores da cultura local para
que aos poucos todo o véu da história seja desvendado.
A maioria enfatizou que o nível de entendimento das crianças sobre a
relação do passado e presente enquanto herança de hábito, antes da pesquisa era
praticamente nulo, os alunos tinham o mesmo nível de conhecimento dos professores,
viam, ouviam e praticavam hábitos e costumes, mas não os associavam aos seus
antepassados.
A intervenção, provocou mudanças de posturas em relação ao
conhecimento cultural, principalmente no tocante a práxis. A revelação de que os
processos históricos do município não chegavam à sala de aula, provocou reflexão na
prática de muitos professores. Todos reconhecem a importância do ensino da cultura
local. Enfatizam a necessidade de aproximação da escola com os saberes populares;
reconhecem a importância do empírico, para o fazer pedagógico e a valorização da
vida cotidiana como processo de construção dom conhecimento sobre a evolução
histórica.
A concepção dos Alunos
Em relação ao município, poucos sabem da história oficial, as falam
reconhecem apenas que no passado os índios eram os habitantes da Ibiapaba.
Contudo, desconhecem a história das tribos e o processo de colonização, muito
embora tenha tido acesso a essas informações na escola. O que se presume é que não
houve a efetivação ou maturação da aprendizagem.
“Sei pouca coisa da cidade, sei dos índios, mas a história toda, eu
não, sei”. (B1).
“Aqui a gente aprende muita coisa do Ceará, do Brasil, da cidade é
pouco. Mas estudamos as lendas”. (A2).

Em relação as lendas locais, as entrevistas revelaram que essas estão
presente em quase todas as escolas, através dos Livros da Coleção Contos e Lendas
das Terras do Barrocão, utilizados em projetos escolares e por muitos professores, nas
aulas de português.
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As crianças da zona urbana, afirmam que conhecem a Lenda da Tanajura,
do Negro da Mucutuba, Amortalhado e do Chaga da Onça, essas segundo as crianças
são as mais exploradas. Algumas afirmaram que conhecem a coleção toda, pelo acesso
na escola, na biblioteca ou por terem uma coleção em casa.
“Aqui na comunidade, as pessoas contam a história diferente”,
desabafa. (B1).
Conhecia, mas não era história contada na escola e nem nos livros.
Sabia do Chaga da Onça, da Tanajura, mas pensava que não era
lenda, história, assim. (B3).
“Antes dos livros eu não conhecia nenhum, assim contada e escrita
num livro, não. Agora conheço quase todas”. (A1).

Quando indagados sobre a herança de alguns hábitos dos pais e avós, as
maiorias reconhecem que hábito tem a ver com costume, e que suas ações são
imitações das ações do pais. Mas, não atribuem esse processo como uma construção
cultural, nem tampouco associam o costume de comer tapioca, beiju ou dormir em
rede aos índios....
“Eu sei que tenho esses costumes, mas não sabia que tinha herdado
dos índios, pensei que fosse porque meu pai e minha mãe me
ensinou”. (A1).
“Todo mundo aprende a fazer o que os pais fazem, por isso, vivo do
jeito deles”. (A2).

As crianças da escola A, demostraram total distanciamento em relação ao
entendimento da ancestralidade e dos processos de herança cultural, na comunidade é
muito forte as manifestações de raízes afro, como a capoeira, contudo, entendida como
cultura urbana, totalmente distante da compreensão sobre sua importância cultural. As
crianças não expressam nenhum conhecimento sobre o legado deixado e suas
influências étnicas. Sabem sobre os índios e portugueses, mas desconhecem a
presença dos franceses e holandeses, de forma que abordagem dada sobre as lendas
trouxeram uma nova luz sobre o entendimento das tessituras da história.
As crianças da escola B, vivenciam várias manifestações da cultura
popular, a comunidade registra a expressão da Dança de Gonçalo, Dramas e Reisado,
também é bastante rica de contos e lendas, inclusive é comum ouvir nas rodas de
conversas, relatos sobre a experiência de algum morado com esses seres sobrenaturais,
os que mais se manifestam são: O Negro da Mucutuba e o Assobiador. Mestra
Expedita, afirma ouvir o famoso assovio nas madrugadas frias.
Falta, contudo, pesquisas e produções literárias que elaborem documentos e
títulos destinados ao conhecimento e estudo de temas locais. Segundo alguns alunos, a
autora dos livros também é professora do ensino fundamental, mas a coleção não é
disponibilizada pela escola. Situação que dificulta o acesso das famílias e da
comunidade de conhecerem esse legado.
O que se percebe é que a história ainda não se perdeu, o que falta é o olhar
pedagógico e a formação de educadores com embasamento e metodologias eficientes
para o repasse de todo esse conteúdo. Que valorize cada elemento ou manifestação
como saberes e fazeres culturais ricos de simbologias com representativa da formação
histórica local.
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Os resultados apontam que as opiniões dos alunos foram divergentes, na
escola A; a maioria não acredita na veracidade das narrativas; ” São apenas histórias
de trancoso”, comenta o B1. “São inventadas” reforça B2, “Até as histórias do Chaga
da Onça são mentira”, afirma B3, e assim os comentários vão fortalecendo o caráter
imaginário dos contos e lendas.
Para os alunos da escola B, a realidade se traduz de outra forma, as crianças
acreditam na veracidade das lendas, foram enfáticas em afirmar que algum conhecido
já viu e/ou encontrou com esses seres que povoam as lendas locais. Gostam de todas
as histórias e alguns acreditam que muitas outras lendas existam e ainda não foram
exploradas.
Neste ponto, a investigação mostra claramente que o processo de
apropriação é um apelo forte na questão do atrativo. A maioria das crianças da escola
A, da zona urbana, elegeram, “A lenda do Chaga da Onça”, como a mais engraçada,
outros disseram gostar da “Lenda do Amortalhado e Negro da Mucutuba”, pelo caráter
sobrenatural. Mais a maioria concorda que a lenda da tanajura é muito importante,
porque mostra a “cultura do município”. Percebe-se aqui que apenas a tanajura é
entendida como elemento cultural.
É nesse ponto, que a intervenção se mostra válida, importante, porque toca
no ponto em que as práticas de ensino deixam lacunas em relação ao ensino dos
conteúdos locais. E principalmente sobre a necessidade de adoção de metodologias
que explorem as tessituras da história.
Fica evidente que as lendas locais instigaram na classe, a vontade de
conhecer melhor o município, seus moradores e histórias. Reconhecem que através do
lúdico a aprendizagem é bem mais leve. Muitas outras falas confirmaram a
contribuição do recurso, uma vez, que a maioria das crianças apresentaram em tão
pouco tempo uma compreensão, mesmo que breve e imatura de vários elementos da
história local.
Portanto, a utilização das lendas em forma de contação de história
representa uma estratégia pedagógica importante no espaço da escola para o ensino
em Tianguá. Primeiro pelo poder da oralidade e como resgate da memória. Segundo
como prática inovadora. Terceiro pela importância da literatura no mundo
contemporâneo, seja qual for a sua forma de expressão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou que antes da pesquisa, os conteúdos locais não eram
contemplados em nenhum momento da ação educativa e que as lendas eram utilizadas
como metodologia lúdica, tinha valor de uso igual aos contos clássicos. Situação que
fortalecia o reduzido conhecimento da história local por parte de professores e alunos.
Com a intervenção, os professores começaram a explorar o lado pedagógico das
mesmas utilizando-as no desenvolvimento de atividades de letramento e como
conteúdo de apropriação da história e cultura local.
Percebeu-se ainda que os alunos não atribuíam nenhuma relação entre os
costumes atuais com hábitos passados. Os sujeitos de ambas as escolas adotavam uma
cultura do “presentismo”, estavam preocupados em acompanhar os modismos
apresentados pelos meios de comunicação modernos, e se mostravam apáticos aos
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conteúdos locais, não reconheciam e nem valorizavam a história e a cultura do
município.
Os resultados apontam que os sujeitos da pesquisa, “no caso, os alunos das
duas escolas”, não tinham acesso a títulos literários, além dos recebidos na escola.
Dessa forma, não apresenta o hábito da leitura, e alguns conheciam algumas histórias
através dos relatos de terceiros e já conheciam a narrativa de algumas lendas. Em
relação aos professores, fica claro a insipiência dos professores sobre o processo de
formação cultural e sobre a historiografia do município.
Ficou visível o interesse das crianças pela história e conteúdos culturais
sobre o município, nas atitudes participativas, pois, revelam que possuem
conhecimentos prévios das lendas e dos livros da coleção. Mostram ainda que já
conseguem relacionar elementos simbólicos das narrativas com hábitos, costumes,
tradições, figuras populares e manifestação da identidade do município e assim seus
relatos acabam por confirmar ainda mais a proposta da presente pesquisa.
Mensura o reconhecimento da riqueza simbólica das lendas e a capacidade
das mesmas em apropriar os alunos das raízes culturais, além de incentivar a leitura e
a valorização do livro e ajudar nos processos de letramento, mostra ainda a
socialização como resultante da atividade.
Afirmar-se, portanto, a eficácia das lendas, em forma de contação de
história no espaço escolar, como conteúdo didático voltado a compreensão da
identificação da comunidade, pelo sentimento de pertença pouco a pouco apresentado.
Gradativamente, professores e alunos começaram a compreender a importância da sua
cultura, da sua história e da sua identidade.
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RESUMO
Com este estudo buscou-se debater sobre a necessidade de uma formação em gestão
escolar para a promoção da melhoria do desempenho institucional. Foram pesquisados
artigos referentes à legislação, às reformas na forma de gestão pública direcionada a
educação no Brasil da tradicional para a gestão democrática. Por meio de uma
pesquisa bibliográfica foi realizado o levantamento da legislação vigente a respeito da
temática, artigos e livros da área. O estudo teve abordagem qualitativa apresentando e
discutindo ideias de autores sobre o assunto. Após a análise das obras lidas, concluiuse que os estudos sobre a formação de gestores escolares/diretores de escolas públicas
têm demonstrado a impossibilidade de ações isoladas entre os profissionais de
educação como professores e pedagogos havendo a necessidade da participação de
toda a comunidades escolar (pais, alunos e funcionários da escola). Foi possível
perceber que mais estudos devem ser realizados para se chegar a uma conclusão de
como deve ocorrer a formação do gestor escolar/diretor ou se o modelo utilizado está
de acordo com as necessidades atuais. Sugere-se, para um próximo estudo, pesquisa
de campo com observação de práticas, entrevistas aos gestores escolares/diretores da
rede pública de ensino do estado do Paraná e seus resultados como gestores.
Palavras-chave: Formação Continuada. Gestores Escolares. Direção Escolar. Gestão
Democrática.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos tempos a concepção de gestão escolar- formação de diretor e
equipe gestora de uma instituição de ensino vem mudando de acordo com as
necessidades de cada época.
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No início, as políticas públicas eram focadas em documentos
internacionais que deram origem as diretrizes nacionais de ensino. A primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi a LDB nº 4.024/61, foi o documento que
apresentou a função do diretor de escola. Este profissional seria um professor da
própria escola que tivesse qualificação para a função exercida como gestor. A partir
desta premissa, a legislação tem sido aprimorada conforme as demandas da gestão
pública. A função de gestor atualmente traz consigo a concepção de Gestão
Democrática onde a responsabilidade pela gestão escolar é compartilhada com a
comunidade escolar, dividindo papéis e compromissos com o a qualidade da educação
ofertada.
Neste estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória, e como
procedimento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde por meio de buscas em
bases de dados digitais foi elaborada uma compilação de dados sobre o objeto de
estudo. De acordo com Gil (2008, p.50), “A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.
A pesquisa ainda pode ser caracterizada como qualitativa com o objetivo
de debater sobre a necessidade de uma formação em gestão escolar para a promoção
da melhoria do desempenho institucional.

Formação do Gestor Escolar
A denominação de diretor escolar é utilizada pela comunidade escolar
(professores, alunos, funcionários, pais), para a denominação do profissional que é
responsável pela Gestão Institucional da Escola. A percepção da necessidade de uma
formação específica para este profissional se deu quando dirigentes políticos se
atentaram à necessidade de melhoria na qualidade da educação ofertada pelas escolas
públicas.
Ao serem comparadas a LDB nº 5.692/71, onde: “as organizações
administrativa, didática e disciplinar de cada estabelecimento do ensino serão
reguladas no respectivo regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio do sistema, com
observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de Educação” e a LDB nº
9394/96, que define que: “na escola deve ocorrer uma gestão democrática, ou seja, o
coletivo participa efetivamente do planejamento e da tomada de decisões, o que não
anula a hierarquia, competindo ao diretor o cargo de autoridade máxima da
instituição.” É possível se perceber as mudanças de percepções quanto a função do
gestor escolar. O diretor deixa de ser a figura centralizadora de poder para se
transformar em um mediador de decisões, dando início à concepção de gestão
democrática em que os atuais gestores/diretores estão em processo de formação, assim
como o próprio conceito de “gestão democrática”, a participação coletiva nas escolhas
e tomadas de decisões necessitam de aprendizagem em grupo ocorrida na comunidade
escolar.
Esta preocupação começou a tomar força na década de 90, onde a
qualidade de ensino tornou-se prioridade de governo. Até a década de 80, a concepção
de administração escolar apoiou-se no modelo clássico da administração empresarial.
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Para tanto, conforme Lopes (2012), as propostas buscaram romper com o privilégio
que se dava ao administrativo em detrimento do pedagógico; passaram a dar às escolas
maior autonomia em relação à gestão de seu cotidiano, concentrando recursos
financeiros na própria escola para que a administração do dia a dia fosse
desburocratizada e simplificada; aproximaram a escola de sua comunidade; e
enfatizaram a necessidade de formação e aperfeiçoamento de docentes.
Para Fonseca e Oliveira (2009, p.235):
As mudanças que orientaram a reforma do Estado brasileiro tiveram
efeitos imediatos na gestão do sistema educacional. Na década de
1990 foram desenvolvidas modalidades de gestão que prometiam a
melhoria dos indicadores de evasão e repetência, além do
rendimento dos alunos, a autonomia e a participação da família, da
comunidade educacional e da sociedade em geral em decisões afetas
à escola. Compreendia-se, assim, a gestão escolar eficiente como
aquela capaz de produzir mais com menor custo, inclusive buscando
fontes alternativas para o financiamento da escola. Enfim traduziase por um conjunto de mudanças e processos com certo grau de
sistematização, com vistas a modificar políticas, atitudes, idéias e
conteúdos curriculares, entre outros.

Neste sentido, de acordo com Adrião e Garcia (2008), as mudanças na
gestão pública que antes era considerada tradicional e burocrática, agora passa a ser
descentralizada, ou seja, com uma nova perspectiva, um novo significado.
Para a aplicação de programas de capacitação de docentes para a formação
como gestores escolares há a destinação de recursos públicos, e ao mesmo tempo há
esta necessidade para que os recursos públicos utilizados nas gestões das instituições
escolares sejam bem aproveitados em benefício a gestão pública.
Conforme Zampirini (2009) a universalização do ensino fundamental foi
um dos requisitos e, além disso, foram instituídas avaliações em âmbito nacional na
tentativa de compreender como estava a situação da educação pública brasileira. As
avaliações foram propostas com o intuito de nortear as medidas aplicadas para atingir
a qualidade esperada para o ensino.
O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública
(programa implantado pelo governo federal) foi ampliado e modificado em 2006 para
aplicação em nível nacional. Tratava da formação continuada de professores por meio
de parcerias com Instituições Públicas Federais de Ensino Superior. Após 2006, o
MEC transferiu para a Secretaria de Educação Básica (SEB) alguns programas
educacionais que estavam sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre eles o Programa Escola de
Gestores da Educação Básica Pública. (ZAMPIERI, 2009)
Ao tratar da realidade educativa faz-se necessário abordar a temática sobre
a formação de profissionais para determinada atuação como gestor e desta forma, já
se pode pensar em recursos destinados para tal formação. Para o desenvolvimento
profissional, ou seja, formação de capacitação em gestão para os docentes de escolas
públicas considera-se que além dos investimentos do Governo Federal e Estadual, há
também que se demandar recursos para as melhorias das práticas escolares, mudanças
de atitude dos professores, proporcionando ações de criatividade, e reflexões sobre
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suas práticas curriculares, para que as mesmas transformem o interior das escolas
(GASPARELO, et al., 2016).
A concepção de diretor, antes relacionada àquele que tem experiência de
muitos anos de docência, foi substituída pela imagem do administrador de uma equipe
escolar.
Dessa forma, é necessário observar a perspectiva da gestão pública representada pelo
gestor/diretor escolar e as concepções sociais trazidas pelo grupo de professores, pais,
alunos e funcionários da organização, que participam de forma ativa da gestão. A
interferência de diferentes pontos de vista, ou seja, crenças e valores que permeiam a
comunidade escolar no entorno da escola pública precisam ser compreendidos e
analisados no âmbito da gestão. A ideia de prestação de serviço na escola pública
transpassa a concepção de atendimento para todos com o gestor/diretor como
facilitador ou a pessoa que faz a transferência de seu aprendizado neste novo papel de
professor-gestor para o grupo envolvido.
Conforme Machado (2012) as diferentes funções as quais cabem a gestão
escolar, como de coordenação e direção da escola, devem ser efetivadas conforme
condições reais da escola, suas carências e necessidades. O trabalho coletivo de gestão
para uma escola pública democrática, deve ser para todos e deve também ensinar a
todos que dela participam. Ou seja, desta forma precisa ser clara e objetiva afim de
suprir as demandas da comunidade envolvida. Desta forma a autora sugere que para
uma gestão escolar eficiente, os profissionais envolvidos utilizem dados reais de sua
escola como resultados de avaliações, provas e índices de desempenho para que por
meio de seus dados possam promover avanços.

Gestão Democrática e Desempenho Institucional

O conhecimento adquirido pelo professor-gestor precisa ser compartilhado
com o grupo, dentro da perspectiva da gestão pública, procurando promover
resultados eficientes com a utilização dos recursos disponíveis pela mantenedora.
Para Brandalise (2010, p.316):
A complexidade inerente aos processos avaliativos torna evidente a
exigência com os resultados do desempenho dos alunos e com o
desempenho das escolas, mostra que atualmente a avaliação
educacional tem uma perspectiva muito mais ampliada, não se
atendo apenas aos resultados do rendimento escolar, mas a todos os
elementos que permeiam o processo ensino-aprendizagem, ou seja,
a toda a realidade educativa.

De acordo com Machado (2012) quando os resultados das avaliações
institucionais são utilizados para apoio a organização da gestão é possível criar novas
oportunidades de ensino. Um exemplo é o uso do Ideb, onde por meio de análises dos
dados que são disponibilizados pelo Instituto Anisio Teixeira (via internet) é possível
investigar pontos carentes de ações.
Conforme Soares (et.al. 2011, p.40):
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) criado em
2007, que tem por finalidade medir a qualidade de cada escola e de
cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no
desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas de
aprovação. (SOARES, et.al. 2011, p.40)

Para Gouveia (et.al, 2009) o Ideb é importante, pois é um instrumento de
medida que permite a verificação do cumprimento das metas que fazem parte do eixo
do Plano de Desenvolvimento da Educação, que trata da educação básica. Neste
aspecto, os dados obtidos nas avaliações que antes ficam sob conhecimento apenas das
próprias escolas, agora são disponibilizados de forma pública, permitindo que todos
tenham acesso.
De acordo com Machado (2012), esta divulgação possibilitou um melhor
relacionamento entre o governo federal e as escolas estaduais e municipais, uma vez
que outros recursos estão sendo disponibilizados por meio de programas, para o
estímulo ao desenvolvimento da qualidade da educação ofertada. Para a autora,
análises e estudos exploratórios sobre os resultados da escola, a partir do cotejamento
dos dados desagregados do Ideb com as práticas pedagógicas desenvolvidas, podem
fazer a diferença para a escola cumprir seu papel de ensinar todos os seus alunos.
De acordo com Aguiar (2010) o que deve ser contemplado na formação dos
diretores escolares referente aos resultados a serem atingidos é o conhecimento teórico
e estudo de situações reais, para que o mesmo possa visualizar o formato de gestão
ideal a ser traçado. E para Brandalise (2010, p.317):
A avaliação institucional da escola básica ainda não se constitui
uma prática consolidada no contexto da educação brasileira. A
avaliação externa promovida pelos organismos oﬁciais como o
SAEB, e com as recentes propostas da Prova Brasil e do IDEB, é
uma avaliação do sistema educacional, em larga escala, que analisa
a proﬁciência dos estudantes ao ﬁnal de um ciclo da escolaridade.
[...] Estudos e pesquisas revelam a carência de formação dos
proﬁssionais da escola para desenvolvê-la, devido ao
desconhecimento de fundamentos teórico-metodológicos sobre a
avaliação institucional.

Dessa forma, deve se manter ético e coerente com a situação e com as
condições de sua comunidade, com o objetivo de obter qualidade do ensino e
valorização dos recursos disponíveis, empregando-os com sabedoria em prol de todos
os envolvidos, o que de acordo com Brandalise (2010) promove o fortalecimento da
capacidade institucional nos processos internos de trabalho da escola e de decisão
sobre as mudanças a serem implementadas.
De acordo com Dourado (2007, p. 922):
O papel desse sujeito diretor e decisivo, pois ele tem influência
direta na escola e, isso basta para atestar que, embora receba
influências externas, o processo educativo é perpassado pelo
contexto sociocultural, e pelas condições em que se efetiva a relação
de ensino-aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e,
consequentemente, pela dinâmica com que se constrói o projeto
político-pedagógico e se materializam os processos de organização
e gestão da educação básica. (DOURADO, 2007, p. 922)
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9394/96, em
seu artigo 3º, inciso VII, há definição de que na escola deva ocorrer uma gestão
democrática, ou seja, o coletivo participa efetivamente do planejamento e da tomada
de decisões. Entretanto, mesmo com a ajuda do coletivo, a hierarquia não pode ser
anulada, competindo ao diretor o cargo de autoridade máxima da instituição.
Porém a concepção da gestão escolar varia de acordo com a participação de
todos os evolvidos neste contexto, podendo ser vista como um meio de coesão e de
consenso no processo decisório. Já a questão da autonomia do cidadão também pode
ser compreendida como um sentimento que constrói na organização e na gestão
escolar. A descentralização de poder decisório, por sua vez, pode ser concebida como
um processo de desconcentração de funções e de responsabilidades. (TEIXEIRA,
2010)
Para Vidal e Vieira (2011, p. 421):
A gestão da educação brasileira se caracteriza como uma ação
compartilhada pelos três entes federados – União – Estados e
Municípios – prevista no artigo 21 da Constituição Federal de 1988.
Com a publicação da LDB de 1996 a concepção de descentralização
dos serviços educacionais foi fortalecida. As competências e
obrigações da União em relação ao sistema educacional brasileiro
estão expressas nos artigos 8° e 9° da LDB; as do Estado estão
estabelecidas no artigo 10, enquanto as obrigações do Município
com a educação estão explicadas no artigo 11 da mesma lei.

Desta forma, com a legislação vigente apontando os órgãos competentes ao
funcionamento do sistema, o Ministério da Educação criou um indicador para avaliar
como ocorrem estes serviços, como já citado anteriormente, o Ideb que permite deixar
as informações sobre a gestão escolar mais transparente e de acesso a todos.
O professor que tem a pretensão de assumir o papel de gestor/diretor
escolar precisa ter consciência de que no momento em que assume a gestão escolar
está também assumindo a responsabilidade social com a comunidade onde sua escola
está inserida. Ou seja, o professor que está agora também na função de diretor, deve
elaborar em conjunto com a comunidade escolar o plano de desenvolvimento da
escola enquanto instituição e para que esta ação de planejamento seja executada com
qualidade, precisa ter uma formação adequada e pautada nas competências e
habilidades necessárias para uma gestão responsável dos recursos públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para uma gestão escolar de qualidade que reflita ações sobre seus
resultados de avaliações institucionais, há a necessidade de uma atenção quanto à
formação de gestores/diretores. Para que essa ação seja efetiva, forme um indivíduo
capaz de gerir unidades de ensino, é fundamental que, como os demais educadores da
instituição, o professor-gestor, eleito pela comunidade escolar como “diretor” escolar,
possua uma formação em gestão adequada e condizente com a realidade da gestão
pública.
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Como sugestão para trabalhos futuros indica-se uma pesquisa de campo,
para a investigação de como é a formação dos atuais gestores escolares comparando
com seus atuais resultados institucionais.
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Giselle Marina Rinaldi Vida63
Giullia Paula Rinaldi Santos64
Francisco Ricardo Almeida Amorim65
RESUMO
Este artigo teve como objetivo investigar quais são os parâmetros legais para o
processo de avaliação do desempenho de alunos das salas de recurso da rede
municipal de ensino-Curitiba/PR. O interesse em estudar a modalidade de Educação
especial no ensino regular e a proposta de oferta das salas de recurso e suas
especificidades, se deu pela atuação da pesquisadora especialista nesta área da
educação inclusiva. Para este estudo foi utilizado como procedimento a metodologia
de pesquisa bibliográfica pautada em buscas de artigos e documentos disponíveis em
bibliotecas digitais confiáveis, dialética. Com os achados que delimitaram esta
pesquisa pode-se perceber que as políticas públicas ofertadas bem como suas leis e
princípios são documentos que precisam de constante revisão e adequações para
atendimento deste público crescente em nosso país. A proposta de atendimento no
programa de Salas de Recurso constitui-se em um benefício ao estudante que dele
participa, onde o atendimento especializado e seus profissionais estão em constante
aperfeiçoamento realizando cursos de capacitação, construindo materiais
diversificados aplicáveis para encarar os desafios constantes garantindo o ensino do
currículo básico com adaptações e adequações para os estudantes que dele necessitam
sem distinções, sendo este um princípio da educação inclusiva de oportunidades para
todos. O atendimento em salas de recursos segue a formalização e documentação
norteadora do (DIAEE), sendo o processo de avaliação por observações diárias do
desempenho.
Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Sala de Recursos.
Professores especialistas. Avaliação.

63

Mestranda em Ciências da Educação/Universidade San Lorenzo-UNISAL. Especialista em Educação EspecialIBEPEX, Pedagoga-Professora da Rede Municipal de Ensino-Curitiba/PR, Professora de Ensino Superior –
UNIOPET.E-mail:gicavida@hotmail.com
64

Doutoranda em Ciências da Educação/Universidade San Lorenzo-UNISAL. Mestre em Tecnologia em SaúdePUCPR, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional-UP. Técnica Pedagógica-Secretaria de Estado da
Educação SEED/PR. Professora de Ensino Superior-FAE Centro Universitário. E-mail: giullia.rinaldi@fae.edu.
65

Doutor em Ciências da Educação; Doutor Administração Pública/Universidade San Lorenzo-UNISAL; Mestre
em Ciências da Educação; Especialistas em Tecnologia da Informação; MBA em Gerenciamento de Projetos;
Especialista em Ciências da Educação; Diretor de IES; Professor Universitário; e-mail
prof.ricardoamorim@gmail.com.

277

INTRODUÇÃO
A Educação inclusiva no Brasil no decorrer das últimas décadas tem
apresentado um verdadeiro processo de enfrentamento aos vários desafios postos a
realidade de políticas públicas e sociais para a educação especial. Aponta-se para estes
desafios a crescente procura por atendimentos especializados para alunos com
dificuldades de aprendizagem em escolas de ensino comum na rede pública de ensino,
sendo direito para todos um ensino regular com qualidade. De acordo com a
Constituição Federal Brasileira datada de 1988, decreta em seu artigo:205
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovido 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. ( BRASIL,1988)

Sendo um direito que prevê igualdade de condições foi necessário
assegurar o direito dos portadores de necessidades especiais a uma educação justa e de
possível acesso.
Em seu artigo 208, o Estado efetiva a garantia a educação mediante;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
Este atendimento iniciando-se na faixa etária de 0 a 6 anos perdurando por
todo ensino fundamental.
Ao longo do percurso da Educação Especial Brasileira a Lei de Diretrizes e
base da Educação Nacional 1996, Lei Nº 9394/96 vem explicitar em seu capitulo V,
para a Educação Especial a oferta de serviços de apoio especializados na escola
regular quando necessário, atendendo as individualidades destes estudante , passando
assim a ter seus direitos a educação especial assegurados, tendo sua matricula nas
escolas mantidas pelos estados e municípios.
O artigo 58, desta lei apresenta em seu inciso:
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de
educação especial.
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns do ensino regular.

Cabe, então a cada Estado e Município do País, estabelecer dentro dos
parâmetros legais sua organização especifica para concretizar o atendimento a esta
demanda de estudantes com necessidades especiais. Disponibilizando Currículos,
métodos, recursos específicos, profissionais capacitados e devidamente
instrumentalizados, como também repasse de recursos para a efetivação do
atendimento a esta modalidade nas escolas.
Nesta perspectiva de inclusão os estudantes que apresentam dificuldades de
aprendizagem passam a fazer parte do programa de atendimento em salas de recursos
ofertado nas escolas municipais.
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As salas de recursos da rede Municipal da cidade de Curitiba, estado do
Paraná tem seu foco no atendimento especializado aos estudantes que apresentam
dificuldades de aprendizagem, por fatores de ordem cognitivos, afetivos e funcionais
compreendendo aspectos que dificultam o desempenho acadêmico. O atendimento
pode ser realizado em grupos ou se necessário individualmente. Estas salas são
estruturadas para oportunizar o desenvolvimento de estratégias de ensino dando ênfase
as habilidades e competências de cada aluno, tendo avaliação concomitante a cada
etapa do trabalho desenvolvido.
Como consta no documento de orientação do Departamento de Inclusão e
Atendimento Educacional Especializado (DIAEE 2017) , a avaliação do desempenho
dos estudantes nas salas de recursos ocorre através da observação diária do
desenvolvido e desempenho do estudante mediante as propostas realizadas. Podendose trabalhar com projetos educacionais que visam a interação em grupo ou mesmo
individual com caráter interdisciplinar e transversal, respeitando os conteúdos dos
componentes curriculares do ensino básico.
As inúmeras atividades desenvolvidas buscam romper paradigmas
favorecendo a ruptura de obstáculos que rotulam o estudante como detentor de um
fracasso constante no que tange seu percurso escolar.
As escolas inclusivas são escolas para todos, implicando um sistema
educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais,
respeitando as necessidades de qualquer dos alunos. Sob esta ótica,
não apenas portadores de deficiência seriam ajudados e sim todos os
alunos que, por inúmeras causas, endógenas ou exógenas,
temporárias ou permanentes, apresentem dificuldades de
aprendizagem
ou
mesmo
no
desenvolvimento.
(CARVALHO,2010,p.29).

Após tantas discussões referentes a educação especial, a inclusão e
problemas de aprendizagem que por lei preveem o direito ao atendimento
especializado, este trabalho foi dirigido a compreender e analisar os documentos e
avanços sobre o desenvolvimento dos alunos que participam deste atendimento e
encontram-se matriculados em escolas da rede municipal de ensino na cidade de
Curitiba no estado do Paraná.
A Educação Especial no Brasil: legislação vigente o atendimento especializado
escolar.
No percurso histórico da Educação Especial no Brasil, algumas propostas
de atendimento especializados foram desenvolvidas para melhor assegurar o
desenvolvimento global aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem
com sua permanência em classes comuns, classes especiais, Salas de Recursos e Sala
de Recursos Multifuncionais. Considerando todos como alunos de inclusão.
O movimento da Educação Especial Inclusiva em escolas regulares ainda é
um assunto polêmico a ser tratado e estudado. Esta se estruturando e ganhando novos
formatos a cada ano, como a diversidade social e cultural que também ganharam
espaço recentemente no ambiente escolar.
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Mesmo datada como direito constitucional desde 1988, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e enfatizada nas Diretrizes de
base da educação em 1996, somam-se décadas e mais décadas de reflexões e análises
da oferta de educação especial, suas modalidades e efetivação, extraídos de
documentos nacionais e internacionais.
Na Resolução CNE/CEB N°2 de 11 de setembro de 2001, no Art.5
apresenta que:
Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais
os que, durante o processo educacional, apresentarem: I dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo
de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas
não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; II
– dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos
aplicáveis; III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos,
procedimentos e atitudes.( MEC, 2001)

Ao se investir na educação, em sua melhoria, pode-se assegurar também a
viabilização de recursos necessários para a integração de alunos com qualquer que
seja suas necessidades e especificidades nas escolas regulares.
Para Mazzotta (1982), a educação especial precisa dar ênfase a igualdade
de oportunidades, diversificando os serviços educacionais se necessário, para atender
as diferenças individuais de cada aluno, sendo elas acentuadas ou mais amenas.
No âmbito da legislação foram-se constituindo inúmeras e significativas
reformas, com o intuito de remover barreiras e implementar as transformações que se
fazem necessárias. De documentos como a Declaração Universal de Direitos
Humanos, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Declaração de Salamanca,
foram extraídos dispositivos com objetivo de designar a educação como direito
fundamental de todos os sexos e idades, analisando as mudanças políticas, sociais e
culturais para uma educação integradora.
O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam
elas extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as
formas de acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que a lei
faz)e, principalmente, garantir (o que deve constar dos projetos
políticos-pedagógicos dos sistemas de ensino e das escolas e que
deve ser executado),tomando-se as providencias para efetivar ações
para o acesso, ingresso e permanência bem sucedida na
escola.(CARVALHO,2010,p.73)

Cabe ainda apontar que a Educação Especial Inclusiva de alunos com
necessidades especiais no ensino regular no Brasil, firmou maior expressão, após o
país assinar a Convenção da Organização das nações Unidas (ONU) sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, assim apresentando novas medidas para Educação nas
escolas de ensino Fundamental no ano de 2008.
Mesmo com todos os olhares voltados para a educação ao alcance de todos
é notório a evolução dos serviços de educação especial de uma fase inicial,
eminentemente assistencialista, em um contexto de bem-estar do aluno com
deficiência para uma proposta priorizando os aspectos médicos e psicológicos para em
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seguida, nos dias atuais uma proposta de inclusão total e incondicional nas salas de
aula do ensino regular de um estudante capas e habilitado a aprendizagem e a trocas
sociais. Para Mantoan (2011), uma tentativa em se distinguir o modelo
medico/pedagógico para o modelo educacional / escolar. Ainda para esta autora, o
Ministério da Educação ( MEC), reportasse ao termo portadores de necessidades
educacionais especiais (PNEE), referindo-se aos alunos que necessitam de educação
especial, que apresentam dificuldades de aprendizagem, com problemas de conduta e
que apresentam Altas habilidades, caracterizando todas estas especificidades como
problemas pertinentes a uma inclusão.
Para atender a estas especificidades, ou singularidades a LDB em seu
artigo 59, discorre sobre as garantias didáticas e diferenciadas, com currículos,
métodos, técnicas e recursos adaptados para alunos com dificuldades para atingir o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Faltando somente sinalizar os
aspectos avaliativos para estes alunos com tais especificidades, ou caberia então
equipara-los a todos como a lei propõe no que diz respeito a avaliação de desempenho
escolar.
Outro aspecto relevante é a qualificação do professor que atende este
aluno com direito a inclusão no ensino regular. Sua formação inicial, a necessidade de
especialização, formação continuada e sua mobilidade para atender todas as etapas do
ensino regular. Sem dúvida este professor é mais que especial, buscando adaptar-se, a
construir novos recursos e na pratica pedagógica criar estratégias eficientes para
melhor atender a todos sem distinção.
Quanto as escolas, os bons resultados aparecem atrelados a elaboração de
planos de ação vinculados as propostas de secretarias e núcleos educacionais
comprometidos com a educação especial e inclusiva, atrelados a mudanças de atitudes
de diretores, professores, alunos, comunidade escolar, dos pais que acredita e
trabalham com este intuito.

Os problemas de aprendizagem um tema polêmico e relevante nas escolas
inclusivas de ensino fundamental – A proposta de Salas de Recursos

Para que realmente se atinja uma educação inclusiva de qualidade,
comprometida com a cidadania e com a concretização da democracia, sem exclusão,
capaz de promover o convívio com a diversidade, com propostas pedagógicas
centradas no estudante, precisamos entender sobre os problemas de aprendizagem.
Para a educação em seu âmbito geral, no que discerne aos
problemas de
aprendizagem convém estuda-los em uma perspectiva ampla que abrange questões
estritamente pedagógicas como também por uma visão psicopedagogia, psicológica,
social, cultural entre outros. Para muitos estudiosos são inúmeros fatores envolvidos
para se estabelecer um diagnóstico.
Segundo Paín (1985,2008), as dificuldades de aprendizagem, ou mesmo os
problemas de aprendizagem estão relacionados ao baixo nível intelectual, não
permitindo ao estudante aproveitar as suas possibilidades e potencialidades. Para tanto
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não podemos somente focar em modelos ideológicos, confusões conceituais, sem uma
fonte inesgotável de estudos.
Inúmeros fatores determinantes podem influenciar na aprendizagem, mas
todos estes fatores só têm sentido quando integrados ao processo histórico do
individuo e a suas relações e interações dinâmicas que ocorrem no contexto social ao
qual está inserido.
No ambiente escolar o encaminhamento para os atendimentos
especializados surge após inesgotáveis tentativas pelo corpo docente de atender ao
estudante pautados em suas dificuldades. A Avaliação Diagnostica Pedagógica (ADP),
é realizada para informar as possíveis causas da defasagem escolar, pontuando as
necessidades de atendimento em áreas especificas, bem como recomendações de
recursos na sala de aula a serem utilizados para melhor atender este estudante.
O atendimento especializado nas Salas de Recursos na rede Municipal de
ensino da cidade de Curitiba, é direcionado a estudantes matriculados no ensino
fundamental I, que participaram de avaliação pedagógica e necessitam aprimorar e
estimular suas capacidades cognitivas. O atendimento é ofertado em horários contrario
ao ensino comum, utilizando estratégias de ensino diferenciadas e trocas entre toda a
equipe escolar envolvida. É necessário efetuar matricula em formulário próprio, com
compromisso formal assinado pelos responsáveis.
Como consta no documento da Secretaria Municipal de Ensino de Curitiba,
Tutorial das Salas de Recurso (2015);
A proposta da Sala de Recursos apresenta uma forma de
atendimento que oportuniza o desenvolvimento de estratégias de
ensino inovadoras, que destacam a ênfase nas habilidades e
competências, considerando que cada aluno tem sua inclinação,
necessidade, interesse, impulso e emoção, que motivam o seu
aprender ou o dificultam. (DIAEE 2015)

As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos educandos podem ter
sua origem cognitiva, psicolinguística, psicomotora, funcionais, socioculturais,
socioeconômicos, ambientais e nutricionais, muitas vezes não sendo vinculadas a uma
causa orgânica específica como a dislexia e disfunções correlatas. Nesta proposta de
atendimento surge seu caráter transitório, diferenciado do reforço escolar e do
atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais.
Os alunos deste programa recebem atendimentos individuais ou grupais,
duas a três sessões semanais de acordo com as necessidades especificadas e
recomendadas pelo Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional
Especializado (DIAEE), e pelo Centro Municipal de Atendimento Especializado
(CMAE) que realizou a primeira avaliação diagnostica do estudante.
O professor referencia da Sala de Recursos segue etapas da sessão como:
aquecimento com conversas informais, o desenvolvimento da atividade e suas etapas e
por fim breve avaliação dos aspectos trabalhados com posicionamento via oral ou por
registro do estudante.
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Pode-se trabalhar através de projetos, onde o estudante planeja, executa e
avalia as atividades, bem como através de jogos, brincadeiras, visando o
desenvolvendo de atividades acadêmicas de forma diferenciada das apresentadas em
sala de aula no dia a dia escolar.
O professor que atua nas Salas de Recursos é um profissional especialista
em Educação Especial que precisa conhecer os conteúdos do currículo básico,
planejando e construindo materiais que contemplem as necessidades de cada
educando. Precisa ainda conhecer normas e leis bem como a todos os documentos que
norteiam o atendimento neste programa. Participa de formação continua e esta em
constante contato com a professora regente, família e escola de origem deste
educando.
Quanto a avaliação da aprendizagem escolar, estamos atrelados a
conteúdos curriculares que norteiam a organização do processo de ensino.

A avaliação da aprendizagem só funcionará bem se houver clareza
do que se deseja (projeto-político-pedagógico), se houver
investimento e dedicação na produção dos resultados por parte de
quem realiza a ação (execução) e se a avaliação funcionar como
meio de investigar, e se necessário intervir na realidade pedagógica,
em busca do melhor resultado. Sem esses requisitos, a prática
pedagógica permanecerá incompleta e a avaliação da aprendizagem
não cumprirá o seu verdadeiro papel. (LUCKESI 2011, p. 177)

A avaliação de desempenho do estudante nas Salas de Recursos, ocorre
através de observações diárias das atividades aplicadas e seu desenvolvimento, sem
fixar-se a um critério único, estabelecido dentro de um parâmetro que pontue se este
estudante é capaz ou não de aprimorar sua aprendizagem. Avaliar requer constante
troca de informações entre todos os profissionais envolvidos.
Avaliar é um processo mais complexo não tão quantitativo, nem
mecânico. Como a avaliação envolve atitudes humanas é muito
complexo querer compreender este processo. Para avaliar devemos
utilizar uma série de instrumentos unicamente para ajudar a ter uma
noção sobre a evolução do processo educativo. (LUCKESI, 2002, p.
82)

Somente com os resultados da avaliação registrados em relatório, com
relato devidamente datado e assinado por todos os profissionais que participaram do
processo, ou por questões familiares, que ocorre o desligamento do aluno deste
programa.
No momento atual vivenciado pela inclusão educacional, sua efetivação
precisa ser entendida e trabalhada de forma coletiva, cada sujeito a ela envolvido
possui um papel especifico denotando um trabalho conjunto para atingir o mesmo fim,
resultados satisfatórios e uma incondicional melhoria no ensino.
Discussões, reflexões, metodologias e avaliações estão sempre
referenciadas nas novas e velhas concepções de educação. No decorrer da história, o
que se procura fazer e criar novas estratégias, aprimorar instrumentos já utilizados que
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possam permitir o fim das desigualdades. A educação para todos é uma meta que
estamos atingindo aos poucos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estar especial na educação relaciona-se diretamente a inclusão, de
preferência total e incondicional para todos os sujeitos em escolas de seu bairro, como
referido na declaração de Salamanca, buscando ultrapassar o âmbito dos alunos com
deficiência, englobando-os com direitos e sem lamurias.
Este ser, estar especial na educação não deveria referir-se apenas para a
inserção de alunos com deficiência ou mesmo defasagens no sistema de ensino,
deveriam refletir em atitudes procurando reverter uma situação vergonhosa da escola
brasileira, que vem sendo marcada de longa data pelo fracasso e até mesmo pela
evasão dos seus alunos. Uma Infindável luta para a minimização das barreiras acerca
da aprendizagem e participação com autonomia em todo o seu processo. Para que este
posicionamento realmente aconteça é necessário abraçar novos projetos tendo em
vista mudanças atitudinais de professores, diretores, famílias e de toda a comunidade
escolar.
Alguns programas de atendimentos educacionais especiais tentam suprir
paralelamente ao ensino comum defasagens no que tange a aprendizagem dos
educandos tidos como especiais. Neste sentido as Salas de Recursos buscam contribuir
para a apropriação do conhecimento cientifico, do desenvolvimento cognitivo, afetivo
e social dos alunos que dela participam. Desta forma podemos supor que toda ação
educativa pressupõe uma avaliação, considerando dois fatores respaldados pela
própria legislação: um abrangendo fatores quantitativos e outros fatores qualitativos
no decorrer do processo de ensino- aprendizagem.
Entre os vários aspectos relacionados a avaliação dos estudantes, e dada a
sua importância, pode-se sugerir para futuros trabalhos uma pesquisa de campo para
investigar como está sendo realizada a Avaliação do desempenho de alunos nas Salas
de Recursos, comparando os resultados com as atuais metodologias aplicadas.
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