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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
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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
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influenciam na qualidade de vida dos usuários do PBF. Este se revelou de grande
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 Gorte[1] – 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
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.
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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),
Dias, Silva & Braun (2009), Strobel (2016) os quais contribuíram para a compreensão
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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 Carvalho1
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
1
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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”2. 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”3, 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”4,
“Rua de Mão Única”5 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
2
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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 Jetzeit6, 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)7.
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 cognoscibilidade8, 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”9, 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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coisa não se repete, visto que a reprodução técnica possui maior movimento do que a
reprodução manual. Citemos Benjamin.10
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.11

.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.

10

Benjamin, W. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, p. 70.
Benjamin, Walter; tradução de Sérgio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin,-7.Ed. São Paulo:
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 aurática12 , 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)13 que se mostra por entre esses escombros da civilização da
barbárie. Benjamin não é um pessimista, muito pelo contrário, ele é otimista, acredita
12

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.
13
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"14 , 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"15 , 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-UNISAL16
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
16
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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.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVARENGA, Alejandra Estelbina Miranda de. Metodologia da investigação
quantitativa e qualitativa: Normas técnicas de apresentação de trabalhos
científicos. 2ª ed. Assunção: A4 Diseños, 2014.

39

AZEVEDO, J. M. L. O Estado, a política educacional e a regulação do setor
educação no Brasil: uma abordagem histórica. In: FERREIRA, N. S. C.; AGUIAR,
M. A. S. (Org.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São
Paulo: Cortez, 2000.
BONAMINO, Alicia; FRANCO, Creso. Avaliação e política educacional: o
processo de instituicionalização do Saeb. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 108,
p. 101-132, nov. 1999.
BRASIL, Cristiane Costa. História da Alfabetização de Adultos: de 1960 Até os
Dias
de
Hoje.
Disponível
em:
https://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/12005/CristianeCostaBrasil.pdf. Acessado em
23/10/14
CEARÁ. Secretaria da Educação. Boletim de Resultados da Escola. SPAECE –
2010 / Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação, CAEd.
FREIRE, Paulo. Pedagogia dos sonhos possíveis. São Paulo: UNESP, 2001.
FREITAS, D. N. T. A avaliação da educação básica no Brasil: dimensão
normativa, pedagógica e educativa In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 28. 2005,
Caxambu. Anais...Caxambu, MG: ANPED, 2005.
GATTI,
Bernardete
A.
ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES
SOBRE
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
NAS
PESQUISAS
EDUCACIONAIS.
Disponível
em:
http://www.ufjf.br/revistaedufoco/files/2010/02/07.pdf. Acessado em: 25/06/2014.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. 5. ed.
Goiânia: Alternativa, 2004.
LIMA, Alessio Costa. O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do
Ceará (Spaece) como Expressão da Política Pública de Avaliação Educacional do
Estado. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Políticas
Públicas e Sociedade do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade
Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza. 2007.
_____, Alessio Costa; COELHO, Sylvia Maria de Aguiar; SOARES, Lindomar da
Silva. Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará: uma
Leitura dos resultados. In: Secretaria da Educação Básica do Ceará. Gestão para o
sucesso escolar. Fortaleza: Seduc, 2005. 168p. (Coleção gestão escolar).
LUCKESI, C. (2013). Avaliação da aprendizagem, institucional e de larga escala.
http://luckesi.blog.terra.com.br/2012/11/15/avaliação-da-aprendizagem institucionale-de-larga-escala/Acesso em 11 de março de 2014.
LUCKESI, C.C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições.15.ed
São Paulo: Cortez, 2003.180 p.
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro (org.). Gestão Educacional: novos olhares,
novas abordagens. Petrópolis: Vozes, 2005

40

SEDUC.
Avaliação
EducacionalSPAECE.
Disponível
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/62-avaliacao-educacional/spaece/5171informacoes. Acessado em: 07/10/2014.

em:

VIANNA, Heraldo Marelim. Fundamentos de um Programa de Avaliação
Educacional. Brasília: Liber Livro Editora, 2005
VIANA, M. C. V. Perfeccionamiento del currículo para la formación de
profesores de Matemática en la UFOP. Tese de Doutorado em Ciências Pedagógicas
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Mined, La Habana, Cuba.2002.

41

AS INFLUÊNCIAS DO ESTILO DE VIDA NA SÍNDROME DE BURNOUT
Ingrid Santos Pereira17
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
17
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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
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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.
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IMPORTÂNCIA DO MARKETING DOS VALORES JUNTO AOS
PARCEIROS DE CANAL REALIZADO POR CLIENTES QUE PARTICIPAM
DE PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS
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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:
Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos
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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.

3.4. INSTRUMENTOS DA PESQUISA
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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
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
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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
atendimento dada pelos agentes de crédito (colaboradores) das instituições de
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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.
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MEDIDAS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO MUNDO
CORPORATIVO: UM ESTUDO DE CASO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA
MESORREGIÃO NOROESTE DO CEARÁ20
NETO, Luiz da Hora Pereira21
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
65

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.
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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 - UNISAL22
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.
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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:
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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 Oliveira23
Francisco Ricardo Almeida Amorim24
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
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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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