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Editorial

De acordo com estudiosos sobre produção acadêmica, as publicações no Brasil, divulgadas em revistas, sob a forma de

artigos científicos, vêm tendo crescimento quantitativo evidente, acompanhado, não na mesma proporção, de crescimento

qualitativo.

Por possuir importância fundamental ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de um país, a produção

acadêmica e científica frequentemente está no centro das atenções dos pesquisadores e é alvo de debates, principalmente

a respeito da sua qualidade, dos veículos e da amplitude de divulgação.

Embora haja quem defenda a ideia de que esse tipo de produção deva se restringir aos próprios pares, permanecendo no

interior das universidades, assegurando-lhes poder em função da exclusividade de um dado conhecimento específico,

o pensamento dominante é o de que a divulgação dos novos conhecimentos deve ser ampla e irrestrita.

A Revista Científica da FAI, uma conquista das mais importantes da instituição, contribui nesse aspecto, publicando

artigos selecionados das áreas de gestão, tecnologia e educação. Este número, especificamente, apresenta o resultado

de pesquisas feitas sobre o Cluster Eletroeletrônico e na área de Educação Infantil, ambos em Santa Rita do Sapucaí,

Minas Gerais, mas também sobre o ensino-aprendizagem de línguas, fusão de grandes empresas e redes sociais.

Conselho Editorial



O resgate de valores morais:
a leitura de mundo das relações sociais escolares no 4º ano do ensino

fundamental

Vanusa Reis Severini de Carlos
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RESUMO

A  pesquisa  “O  resgate  de  valores  morais:  a  leitura  de  mundo  das  relações  sociais  escolares  no  4º  ano  do  Ensino

Fundamental” se organiza  em  um  estudo  de  base  documental  e  de  prática  exploratória,  a  qual  se  propõe a  conhecer

os comportamentos, as reações e os conflitos presentes nas relações sociais estabelecidas entre os alunos do 4° ano do

ensino fundamental  I.  Serão  apresentados os  modos pelos  quais os  alunos  se  relacionam com e  vivenciam  os

valores  morais  e sociais  no ambiente escolar,  bem como  a  apropriação desses conceitos  por esses  sujeitos  e  suas

influências  nas  relações sociais  estabelecidas  no  processo  escolar.  Este  estudo fornece  pistas  que  são

significativas  na  compreensão  dos comportamentos infantis e seus conflitos presentes na cultura do processo

educativo no ensino fundamental I, a fim de se constituir  práticas  educativas  estimuladoras  para haver reflexões  por

parte  das  crianças sobre  a  importância  dos  valores morais e sociais nas relações escolares.

Palavras-chave: Valores. Conflitos Sociais. Literatura. Arte dramática. Autonomia moral.

ABSTRACT

This article is organized based on a documentary study and exploratory practice, which proposes itself to demonstrate

the behaviors, the reactions and the conflicts presented in the social relationship among students of the 4th year of

elementary school. The ways students relate with each other and experience the moral values in school will be shown,

as well as the appropriation of these concepts through these  subjects and  its influences in  social  relationships

established in  the  school process.  These  studies  provide  meaningful  clues  for  the  comprehension  of  the  children’s

behavior  and  their  conflicts presented in the scholar process in elementary school, in order to create educational

practices to stimulate thinking about the importance of moral and social values in school relations.

Keywords: Values.  Social Conflicts.  Literature.  Drama.  Moral autonomy.
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O resgate de valores morais: a leitura de mundo das relações sociais escolares no 4º ano do ensino fundamental

1  INTRODUÇÃO

Nos dias atuais há um descaso da sociedade

pelos princípios morais, os valores, instrumentos

indispensáveis para o bom funcionamento da sociedade

e integração dos indivíduos nela, bem como o respeito à

vida.

A ética e a moral são essenciais, mas estão sendo

esquecidas. Esses dois termos possuem origens etimológicas

distintas, mas seus significados são semelhantes. A

palavra “moral” tem origem no termo latino “morales” que

significa “relativo aos costumes”. Já a palavra “ética” vem

do Grego “ethos” que significa “modo de ser” ou “caráter”.

Logo, a moral são as regras aplicadas no cotidiano e usadas

continuamente por cada cidadão, as quais orientam cada

indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos

sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou

mau. E a ética é a reflexão e explicação sobre as regras

morais. Ambas são responsáveis por construir as bases

que vão guiar a conduta das pessoas determinando sua

singularidade e por ensinar a melhor forma de agir e de se

comportar em sociedade (ARANHA, 2003).

Valores morais são características de uma

determinada pessoa ou organização, que determinam a

forma como a pessoa ou organização se comporta e interage

com outros indivíduos e com o meio ambiente. Nos dias

de hoje o ser humano enfrenta uma crise de valores que

afeta a humanidade, passando a viver de forma mais

egoísta, cruel e violenta. Com isso é necessário enfatizar a

importância do resgate desses valores para construir um

futuro melhor a cada dia.

De modo específico, observou-se que muitas

crianças no seu ambiente escolar têm dificuldades de

lidar com divergências entre seus pares, pois sempre

recorrem a um adulto para decidir o caminho da discussão.

Os valores são essenciais nessas relações interpessoais

e devem ser refletidos e colocados em prática pelos

sujeitos da aprendizagem, pois não há como alguém

cobrar algo que não lhes fora ensinado e por eles

constituídos. A escola se caracteriza em um espaço

educativo propício à vivência das relações interpessoais

entre as crianças e seus pares e também com os adultos.

Nela são oportunizados inúmeros momentos de vivências

e reflexões sobre essas relações (LÜCK, 2009). Por isso,

a necessidade de se pensar nos modos de estimulação e

de vivência de práticas de valores sociais no processo

escolar, de modo a permitir que os alunos experienciem a

reflexão sobre a necessidade da vivência desses valores

nas relações sociais estabelecidas, principalmente quando

em relações de conflitos. Dentre esses momentos, acredita-

se que a releitura de mundo por meio da dramatização, ou

seja, cada participante lendo o mundo a seu modo,

conforme sua bagagem, propondo a transposição de

situações cotidianas de cada um e as propostas de cada

momento dessa prática, numa peça teatral, possibilitaria

ao aluno vivenciar papeis tendo uma experiência simbólica

das relações interpessoais vividas no dia a dia.

Considerando tais premissas, questiona-se, nesta

pesquisa, como a leitura de mundo, realizada por meio da

vivência literária e das artes dramáticas, pode contribuir

no desenvolvimento da autonomia moral infantil, no

processo escolar.

Neste sentido, é necessário investigar como a

vivência de situações didáticas de leitura e dramatização de

cenas de conflitos e diálogos comuns na convivência social

em situações cotidianas escolares permite aos alunos a

releitura de suas próprias ações. Dentre os objetivos

específicos, foi necessário investigar o que são valores

morais; como ocorre o desenvolvimento da moralidade

infantil e qual o comportamento moral característico de uma

criança de nove anos, bem como o papel do adulto na

mediação das reflexões infantis nas relações sociais

estabelecidas em situações cotidianas escolares,

principalmente em momentos de conflitos. Também foi

necessário observar e identificar como se dá a percepção

dos valores morais pelas crianças do 4º ano do ensino

fundamental da Escola Estadual durante a representação

teatral de uma obra literária e a transposição desses valores

morais vivenciados pela criança na arte dramática para o

seu cotidiano escolar e fora dele.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:
2.1 POPULAÇÃO

Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de uma

Escola Estadual, da cidade de Santa Rita do Sapucaí, região

sul de Minas Gerais, onde foram realizadas práticas

interdisciplinares: língua portuguesa, artes e o tema

transversal ética, relacionadas com o faz de conta, ou seja,

a vivência de papeis fictícios da dramatização; nessas
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práticas os alunos puderam vivenciar papeis e refletir sobre

as suas próprias ações, utilizando a literatura.

2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE

INFORMAÇÕES

Esta pesquisa iniciou-se com um levantamento

bibliográfico assistemático a respeito do que são valores

morais; como ocorre o desenvolvimento moral infantil; qual

o comportamento moral característico de uma criança de

nove anos e o papel do adulto na mediação das reflexões

infantis, nas relações sociais estabelecidas pelas crianças

em situações cotidianas escolares, principalmente em

momentos de conflitos. O estudo bibliográfico permitiu

entender e fundamentar teoricamente os temas

supracitados.

Em um segundo procedimento, uma pesquisa de

base exploratória, em caráter experimental, com a realização

de uma prática educativa a partir da literatura infantil e da

vivência da arte dramática, no reconto da história explorada,

observou-se como as crianças percebem os valores morais

durante a representação teatral de uma obra literária e as

possibilidades de transposição dos valores morais mais

vivenciados na arte dramática para o seu cotidiano escolar e

fora dele. Nessa prática educativa vivenciada pelas crianças,

houve situações reais de experiência dramatúrgica (HAYDT,

2001), as quais lhes possibilitaram uma leitura de mundo

(FREIRE 1984) sobre os valores morais e a ética (PIAGET,

1994; DEVRIES& ZAN, 1998) nas relações intra e

interpessoais (ANTUNES, 2002) durante o reconto da história.

Essa experiência se constituiu de cinco grandes momentos:

A partir das experiências vividas nos momentos

propostos, foram entregues fichas de autoavaliação para

as crianças relatarem as sensações, valores mais e menos

vivenciados em cada grande momento, se as crianças

percebem a importância dos valores morais em suas

relações sociais estabelecidas no ambiente escolar, se

reconhecem e sentem a necessidade de vivenciá-los em

suas ações sociais. Em todos os momentos foram realizadas

intervenções docentes com o intuito de promover uma

experiência significativa, na verificação de como se

processa a leitura de mundo pelas crianças, a lhes conferir

oportunidades para se enxergarem como agentes de um

processo de aprendizagem e a refletir a importância de

uma vivência social mais ética e moral.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

Em nosso país e em todo o mundo, a cada dia que

passa, os conflitos sociais aumentam e quase sempre

resultam em agressões físicas, atos violentos, abusos

sexuais, assassinatos, guerras e tantos outros. Essa é uma

realidade que desafia os profissionais da educação a

buscarem novos conhecimentos para compreender como

ajudar as crianças a lidarem com esses conflitos, sejam em

sala de aula ou fora dela, a fim de que tenham a

oportunidade de se tornarem adultos pacificadores e que

saibam refletir antes de tomarem atitudes negativas, como

agressões verbais e físicas, em suas relações sociais.

O ambiente escolar é, pois, um espaço social de

convivência, e nele há inúmeras oportunidades para que

as crianças vivenciem modos de resolução de problemas,

diálogos e reflexões apaziguadoras. É nesse aspecto que

se analisa a responsabilidade dos educadores no ambiente

escolar: o desenvolvimento integral dos alunos em relações

sociais, de modo que os estimulem à aprendizagem dos

saberes socioculturais por meio da mediação docente.  Tal

como nos propõe Vygostsky (1989), percebe-se que a

mediação docente na prática educativa é um processo

orientado a conferir aos sujeitos aprendizes a autoria de

suas próprias decisões, convidando-os à reflexão sobre

suas ações, de modo a ampliar alternativas para que

consigam agir coerentemente nos conflitos.

Na investigação e observação dos conhecimentos

que os alunos trazem à escola, faz-se necessária a

intervenção docente na reorganização dos conhecimentos

explorados pelos alunos, elevando-os a outro patamar. Nesse

processo de reorganização, o professor refletiu sobre as

formas de mediação que favoreceram o desenvolvimento

dos educandos em um processo de assimilação ativa

(LIBÂNEO, 2007), que os estimularam a perceber, explorar e

aplicar os conhecimentos explorados em suas relações

sociais. O brinquedo e a brincadeira são boas estratégias

de trabalho as quais estimulam os educandos a vivenciarem

esse processo na utilização de jogos. Isso porque,

[...] o brinquedo cria na criança uma nova forma
de desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no
jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores
aquisições de uma criança são conseguidas no
brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-
ão seu nível básico de ação real e moralidade [...]

(VYGOTSKY, 1989, p.131).
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Conforme Vygotsky (1989), as funções psicológicas

superiores ou processos mentais superiores são ativados

quando as crianças são estimuladas a pensar em objetos

ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a

serem realizadas em momentos posteriores quando em

situações de experiências lúdicas, fato esse que por si só

justifica o brincar como meio importante no processo de

elaboração da consciência e compreensão das práticas cada

vez mais autônomas das experiências infantis nas relações

sociais.

Nessa pesquisa, considerou-se fundamental a

Literatura como leitura de mundo, pois de acordo com

Antunes (2002, p. 2) “A Leitura do Mundo continua válida

como estratégia pedagógica de uma educação libertadora

na qual ler o mundo é condição necessária para a sua

transformação”  E segundo Freire (1984), a leitura do mundo

antecede a leitura da palavra, a percepção da criança

perante os acontecimentos, sua sensibilidade, consciência

e visão sobre o seu entorno, por meio de histórias, contos,

livros, imagens, teatros, faz de conta, dramatizações,

poesias, músicas, textos, entres muitos outros gêneros

que a nossa rica literatura nos propicia.

A leitura de mundo é uma ferramenta de estímulo

às crianças para que percebam a importância da vivência

dos valores morais em suas relações sociais, no ambiente

escolar. Histórias proporcionam às crianças viverem além

de sua vida imediata, vivenciarem outras experiências.

Neste sentido seduz, reluz e encanta. Quando ouvem uma

história e se envolvem com ela, ocorre um processo de

identificação com alguns personagens que faz com que o

indivíduo viva um jogo de ficção, projetando a si próprio

na trama. O jogo que o texto proporciona [...]

Nesse processo, o uso do faz de conta, da

dramatização, da brincadeira de papeis para que se

constitua nesse processo a ativação de processos mentais

superiores, esses necessários à constituição de práticas

cada vez mais autônomas.

A escola é uma organização social constituída

pela sociedade para cultivar valores sociais elevados e

contribuir para a formação de seus alunos, mediante

experiências de aprendizagem e ambiente educacional

condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos

da educação. O seu ambiente é considerado de vital

importância para o desenvolvimento de aprendizagens

significativas que possibilitam aos alunos conhecerem o

mundo e se conhecerem no mundo (LÜCK, 2009). E,

enquanto grupo social, é um local no qual as regras são

necessárias. A forma de construí-las, no entanto, é passível

de discussão.

Porém, ainda se percebe que muitas instituições

escolares elaboram seus regimentos tratando as regras

como verdades absolutas e não abrem espaço para

questionamentos e indagações sobre os princípios das

mesmas. Nas salas de aula tal situação se repete na criação

de códigos de convivência com regras rígidas e imutáveis.

Neste caso, a escola não está estimulando a construção

da autonomia moral dos alunos, mas reforçando uma moral

heterônoma do obedecer para evitar consequências

negativas, conforme Piaget (1994). Devries e Zan (1998)

complementam as ideias de Piaget dizendo que a

“moralidade heterônoma é a conformidade com as regras

externas que são simplesmente aceitas e seguidas sem

questionamentos” (1998, p. 54). Uma postura valorativa

da prática pedagógica do ensinar e do aprender torna-se,

nessa perspectiva, um ato moral e ético e, por sua vez,

deve estar ligado às relações sociais, sempre refletindo e

analisando. Vale ressaltar que o sentido de autonomia aqui

utilizado se configura conforme o postulado por Jean

Piaget, em sua obra O Juízo Moral na criança (1994, p. 82-

83). Para Piaget, a autonomia moral corresponde ao último

estágio do desenvolvimento da moral, no qual há a

legitimação das regras e a criança pensa a moral pela

reciprocidade. O respeito às regras é entendido como

decorrente de acordos mútuos entre os jogadores, sendo

que cada um deles consegue conceber a si próprio como

possível “legislador” em regime de cooperação entre todos

os membros do grupo.

Sob a ótica da teoria piagetiana, os conflitos são

vistos como ótimas oportunidades para que sejam

trabalhados valores e regras.

[...] é de natureza dramática. Ao entrar na trama
de uma narrativa, o ouvinte ou leitor penetra no
teatro. Mas, do lado do palco ele não só assiste
ao desenrolar do enredo como pode encarnar um
personagem, vestir sua máscara e viver suas
emoções, seus dilemas. Dessa forma, ele se
projeta no outro através desse jogo de espelho,
ganha autonomia e ensaia atitudes e esquemas
práticos necessários a vida adulta (AMARILHA,
2004, p. 53).
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 La Taille (1992, p. 21) reforça a ideia piagetiana

sobre o desenvolvimento moral como processo

condicionante do desenvolvimento cognitivo, visto que

“[...] o desenvolvimento cognitivo é condição necessária

ao pleno exercício da cooperação, mas não condição

suficiente, pois uma postura ética deverá completar o

quadro”.

No desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, no

estágio operatório-concreto que é o nível de

desenvolvimento cognitivo em que se encontram os

sujeitos desta pesquisa, a criança desenvolve noções de

tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, entre

outros.

O desenvolvimento da reversibilidade é um importante

conceito nesta fase, ou seja, a capacidade da representação

de uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando

a transformação observada, como se fosse “refazer” a ação.

Na amplitude da moralidade é o colocar-se no lugar do outro,

prever situações e pela consciência decidir o fazer ou o não

fazer, percebendo os pontos de vista seu e do outro, e assim

agindo autonomamente, pois [...]

Conforme explicitado também nos Parâmetros

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o sentido do termo

ética se configura como princípios valorativos e não

mandamentos. Ou seja, a ética é um eterno pensar, refletir,

construir.

Quando as crianças se encontram em relações

sociais, percebe-se que a capacidade de pensar

autonomamente ainda necessita da mediação docente para

que possa estabelecer as relações cognitivas necessárias

para se colocar no ponto de vista do outro e, a partir daí,

predizer ou retomar as suas ações. Por isso, a escola deve

estimular seus alunos a vivenciá-las em situações reais, a fim

de que possam tomar parte nessa construção e serem sujeitos

de ações cada vez mais autônomas nas relações sociais. E, na

articulação da prática educativa, a importância tanto da

mediação docente na construção de valores morais, quanto

do brincar de faz de conta e de papeis no desenvolvimento

da autonomia moral. Portanto, para que os alunos construam

sua autonomia se faz necessário que a escola estimule

situações nas quais possam ser experienciados o respeito

mútuo, a reciprocidade, o reconhecimento do outro como

semelhante e no qual a dignidade humana seja reconhecida.

Sentir-se como membro ativo dos processos decisórios

significa exercitar sua descentralização à medida que é

impulsionado a analisar os diferentes pontos de vista para

propor uma solução à questão apresentada. Assim, o trabalho

das escolas voltado à construção da autonomia moral torna-

se não apenas necessário, mas vital para a transformação do

processo civilizatório.

4 ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

As análises foram feitas com base nos estudos

bibliográficos apresentados, utilizando-se de recortes das

falas infantis realizadas durante as experiências

vivenciadas para análise das atitudes e comportamentos

ocorridos nos diferentes momentos vivenciados da prática

educativa. Também foram utilizados questionários após

cada momento da prática em questão para observar os

efeitos nas ações vivenciadas pelas crianças e suas

percepções sobre a necessidade de uso dos valores morais

nessas relações.

Acredita-se que essas análises indicaram pistas para

um olhar mais atento sobre os modos de organização da

prática educativa docente no processo de formação integral

dos educandos, principalmente no favorecimento do

desenvolvimento das capacidades afetivas, sociais e éticas

nas relações sociais cotidianas no processo escolar. De

modo consequente, a percepção por parte dos educadores

sobre a necessidade de se organizar estratégias educativas

que possibilitam aos educandos a (re-)significação de suas

relações sociais escolares e, de modo consequente, a

reconstituição dos sentidos de valores morais postos nas

diferentes interações estabelecidas por esses sujeitos nas

comunidades sociais que participam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os valores morais são mecanismos presente em

todas as relações humanas, pois faz parte da natureza

A essência da autonomia é que as crianças
tornem-se aptas a tomar decisões por si
mesmas. Mas a autonomia não é a mesma coisa
que a liberdade completa. A autonomia significa
levar em consideração os fatos relevantes para
decidir agir da melhor forma para todos. Não
pode haver moralidade quando se considera
apenas o próprio ponto de vista (KAMII, 1991,
p. 108).
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humana estabelecer regras sociais, fazer juízo de valores,

comparar, qualificar ou desqualificar. Não obstante, nas

relações sociais escolares os valores morais e a ética

assumem um relevante papel na articulação da mediação

dos conflitos dos sujeitos nas relações entre seus pares,

sejam eles adultos ou crianças, pois é a partir do ato de

enxergar o outro, vê-lo como um ser dotado de atitudes,

valorizando-o e tratando-o com respeito e dignidade sem,

contudo, se descaracterizar nessa relação, afirmando,

portanto a prática de um dos valores mais substanciais e

poéticos da humanidade, o respeito.

No desenvolvimento moral, quando a criança

nasce até os dois ou três anos, ela desconhece as regras

morais, fase a qual o autor chamou de anomia. Já após

essa idade, ela inicia um processo de imitação das regras

recebidas dos outros e utilização individual desses

exemplos recebidos, substituindo a fase anterior pela

heteronomia, porque é dependente das regras e dos

modelos dos mais velhos que convivem com a criança.

Esse momento é o início da moral na criança e pode ser

também denominado de moral da obediência.

O objeto do conhecimento, na educação em

relação ao desenvolvimento moral, são as regras ou limites.

Mas, por se tratar de um conhecimento social, ou seja,

aprendido a partir dos exemplos e da orientação recebida

dos mais velhos, pressupõe, então, o trabalho educativo.

A questão é que esse trabalho nem sempre é bem

realizado pelos adultos. Por um lado, porque grande parte

deles nada conhece a respeito do desenvolvimento moral

infantil e, por outro lado, porque a maioria dos adultos

também é considerada heterônoma. Ou seja, embora

adultos, ainda são dependentes de estereótipos ou outros

tipos de motivações externas para agir de forma adequada.

Dessa forma, os adultos reconhecendo o seu

papel na formação de personalidades autônomas, deveriam

preocupar-se em estabelecer com as crianças relações de

respeito mútuo, ou seja, um tipo de relação social mais

cooperativa, em substituição às relações de coação, na

condução da superação da heteronomia. Isso porque a

criança se desenvolverá para uma moral cada vez mais

autônoma, se for intelectualmente trabalhada para produzir

ações mais autônomas e éticas nas relações sociais. Por

isso, o trabalho de autonomia moral está diretamente

ligado com a questão do desenvolvimento das

capacidades atitudinais no processo escolar.

Na prática educativa desenvolvida com as crianças

do 4o ano do Ensino fundamental houve o reconhecimento

de que os sujeitos aprendizes se encontram em processo de

formação da moralidade ética e social, ou seja, possuem

ações que se caracterizam heterônomas, tal como se

caracteriza o estágio de desenvolvimento cognitivo em que

se encontram. Neste processo, essas têm condições

cognitivas de se colocarem no ponto de vista do outro e a

se observarem nesse movimento (atitudes reversíveis) se

forem estimuladas pelos adultos a estabelecerem tais

relações em ações educativas significativas para projetarem

esses valores em vivências reais ou em experiências que

simulam o contexto social imediato ao qual pertencem. Por

isso, a necessidade de formação das competências

atitudinais nesse nível de ensino, tendo como objetivo que

a criança desenvolva-se e estabeleça ações cada vez mais

autônomas e morais nas relações sociais a serem

estabelecidas.

Portanto, o educador deve assumir o papel de

mediador nas vivências sociais estabelecidas pelas crianças

no processo escolar. Nesse caso, o estímulo à vivência de

situações éticas por meio da ação-reflexão-ação de

vivências simbólicas em arte dramática pelos alunos do 4°

ano do ensino fundamental pode se tornar um valioso

mecanismo de significação dos valores morais tanto para

o processo de ensino como o da aprendizagem. Isso porque

se acredita que tais valores se mostraram significantes para

esses sujeitos durante a experimentação de tais valores

em relações cotidianas representadas por eles na arte

dramática, assim possibilita o repensar sobre os diferentes

caminhos possíveis na constituição de relações mais

harmônicas, a partir de ações mais cooperativas e

recíprocas. Na possibilidade dos alunos e professor

mediador refletirem sobre esses valores nas ações

dramatúrgicas estabelecidas, esses valores serão postos

em cena muito mais do que saberes, mas na própria função

social da escola, dos seus objetivos maiores, do seu

conceito de pessoa e sociedade e de seu projeto de

formação dos indivíduos. Por meio da reflexão-ação-

reflexão, os sujeitos escolares, tanto os educadores quanto

os aprendizes, terão a oportunidade de exercitarem o olhar

observador sobre os fatos e situações das relações

estabelecidas a fim de que as tomadas de decisões sejam

efetivadas e ações futuras sejam organizadas de modo a

atender significativamente as necessidades emocionais,



Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 14, n. 1, p. 08-14, 2014                                                                   14

Educação

afetivas, sociais e éticas de seus aprendizes, no âmbito

educacional e fora dele.

Desse modo, ao analisar esses valores morais

presentes na cultura docente e discente nesse nível de

ensino, muito se poderá compreender e redimensionar os

processos de formação, informação e transformação das

relações sociais estabelecidas entre as crianças e seus

pares e adultos, em seus diferentes âmbitos sociais.
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RESUMO

Este trabalho tem como finalidade apresentar uma análise do Facebook com vistas à sua utilização no processo de
aprendizagem. O Facebook é uma ferramenta com enormes potencialidades educativas quando comparado com o
Moodle. Tem um grande impacto na interação e na transmissão de informação entre grupos com interesses comuns.
Nos estudos sobre o ensino não formal, procuramos compreender  algumas das potencialidades subjacentes à utilização
desta rede social, numa perspectiva de aprendizagem, como as ferramentas de mensagens, a possibilidade de criação
de grupos fechados, a troca de arquivos, entre outras. O mergulho nas pesquisas nos contagiou a ponto de criarmos
um perfil para a disciplina para assim dinamizar as nossas aulas. Sabemos que toda ferramenta é passível de erros e,
aqui, tentamos equacionar o que é positivo, uma vez que um ambiente de aprendizagem poderia extrair ainda mais
sucesso e estabilidade, com uma taxa de penetração inigualável. Por vezes nos rendemos à evidência de que a rede
Facebook mostra-se muito flexível permitindo a inclusão de aplicações pedagógicas, consubstanciando o papel da
rede social na educação.

Palavras-chave: Facebook. Ensino Aprendizagem. Espaço Não- Formal.

ABSTRACT

The paper aims to present an analysis of the Facebook in the teaching-learning  process. The Facebook can be used as

a tool with enormous educational potential and has a great impact on interaction and transmission of information

among groups with common interests. Starting from studies of non-formal education, we seek to understand some of

the underlying use of this social networking capabilities, a learning perspective, involving people enough to also

create their own profile in the network to thereby, energize the teaching-learning process. Our research showed us that

many researchers seek to reach the positive aspect for a learning environment and they could pull it from this network

successfully and with a unmatched penetration. Sometimes it is necessary to surrender to the evidence, which is not

necessarily an inevitability. The Facebook is showing itself a very flexible network that allows the inclusion of

applications that embody the role of social networking in education.

Keywords: Facebook, teaching and learning, non-formal space.
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1 INTRODUÇÃO:

O crescimento da informática tem causado grande

impacto no modo de produção da sociedade. O computador

é uma importante ferramenta de trabalho e gera aumento

da produtividade, redução de custos e melhoria da

qualidade de vida, porém seu mau uso pode acarretar

problemas como falta de atenção, privação da criatividade

e déficit de leitura.

Nesse cenário com novas ferramentas de

comunicação social, rompem-se antigos paradigmas

educacionais, nos quais a sala de aula era o único local de

aprendizagem e o professor era o centro do saber. Hoje em

dia, o ciberespaço é um ambiente onde diferentes

informações e conhecimentos circundam e se renovam.

Considerado um espaço social de aprendizagem do século

XXI, os encontros virtuais dão continuidade ao processo

de aprendizagem iniciado em sala de aula presencial e/ou

virtual e o estudante deixa de ser um simples telespectador

para ser o produtor/protagonista da construção de

conhecimento, buscando, analisando, investigando e

compartilhando as informações, tornando-se assim um

pesquisador crítico e colaborativo.

Diante deste novo formato educacional o

Facebook possibilita boas práticas pedagógicas ampliando

a interação professor/aluno dentro e fora da sala de aula.

Pode proporcionar o compartilhamento de conteúdo,

melhorando a comunicação entre os usuários e

enriquecendo as experiências educacionais. O presente

estudo tem como objetivo evidenciar as potencialidades

do Facebook no âmbito da aprendizagem não formal.

1.1 HISTÓRICO

O Facebook foi criado no início de 2004, em

Harvard, nos EUA por Mark Zuckerberg e três amigos,

com o nome de The Facebook, que permitia apenas o envio

de mensagens entre amigos, destinados aos universitários.

Em 2005 o acesso passou a ser para todos os

estudantes do mundo e foi agregada a ferramenta de

compartilhar fotos. Em 2007 já possuía 12 milhões de

usuários e qualquer pessoa poderia criar sua conta. Ainda

naquele ano foi liberado o compartilhamento de vídeos.

Em 2009 mudou-se o layout da página e houve a inclusão

do botão curtir. No fim daquele ano já se estimava 360

milhões de usuários.

Já em 2010 aconteceu o lançamento de dois

serviços: o Facebook Places que é um recurso que mostra o

local onde o usuário está além do serviço Facebook

Sponsored Stories que permite aos patrocinadores utilizarem

os bons comentários para a propaganda. Em dezembro, a

rede já alcançara a marca de um bilhão de usuários,

superando a Google, que era líder absoluta até então.

O Facebook vem se destacando no ciberespaço

como via de comunicação e interação online, declarando-

se como a rede social mais popular do mundo. Nestes dez

anos de melhorias pudemos observar a semelhança com

as ferramentas do Moodle, um ambiente virtual de

aprendizagem.

As ferramentas que nos chamaram a atenção,

logo após termos iniciado um curso pela plataforma

Moodle, foram a possibilidade de realização de tarefas

na caixa de texto do Status, o compartilhamento de

materiais e informações, divulgação de fatos e

produtos interessantes, entre outros. A primeira

vantagem pedagógica que observamos sobre esta rede

é a centralização de informações, permitindo aos

usuários navegarem em busca de diversos assuntos

sem sair da rede.

Outro ponto positivo que fomenta nossa

justificativa é a facilidade de acesso, beneficiando a

interação virtual na aprendizagem, ultrapassando limites

físicos e horários da escola. Observando nossos alunos,

percebemos que nos intervalos de aulas e após o horário

dessas eles permanecem online por muito tempo.

2 FACEBOOK COMO ESPAÇO NÃO FORMAL

No ensino também se faz necessário privilegiar

espaços de aprendizagem que possibilitem ao aluno a

ressignificação de saberes adquiridos no contexto da

experiência de cada um deles em sala de aula. Utilizar estes

espaços privilegiados de ensino e aprendizagem é

Quando lançamos o Facebook em 2004, nosso
objetivo era criar um jeito mais rico e rápido das
pessoas dividirem informação sobre o que estava
acontecendo ao seu redor. Pensávamos que dando
para as pessoas melhores ferramentas para elas
se comunicarem, isso ajudaria a entenderem
melhor o mundo, o que faria com que elas tivessem
mais poder de transformá-lo (ZUCKERBERG,
2008, apud KIRKPATRICK, 2010).

Educação
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responsabilidade dos professores que assumem com

discernimento o seu fazer pedagógico.

Na literatura encontramos as diferentes formas

de ensino classificadas como: educação formal, educação

não formal e educação informal. A educação formal é aquela

que está presente no ensino escolar institucionalizado,

cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado;

por ensino informal entendemos aquele que qualquer

pessoa adquire por meio de experiências próprias nos

diversos ambientes; a educação não formal compreende-

se como possibilidade organizada e sistemática que se

realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino.

Segundo Jacobucci (2008), espaços não formais

podem ser instituições e não instituições. Os espaços

educativos não formais, na categoria que a autora

denomina “instituições”, estão incluídos os espaços que

são regulamentados e que possuem uma equipe técnica

responsável pelas atividades oferecidas, a saber: os

museus, os centros de ciências, entre outros. Na categoria

“não instituições”, a autora elenca os ambientes naturais

ou urbanos que não possuem estrutura institucional, mas

que permitem a realização de práticas educativas. Neste

contexto podemos sugerir que o Facebook possa ser

utilizado como um espaço não formal.

Observa-se, em sala de aula, um grande

distanciamento dos alunos em relação à ciência e à

tecnologia, uma vez que as ações dos professores que atuam

na área de ensino de ciências perpetuam a ideia de uma

ciência morta, ou seja, um produto acabado e inquestionável

(Delizoicov, Angotti & Pernambuco, 2002). Nesse cenário,

os espaços de educação não formal, como os centros e

museus de ciências, apresentam uma importância promissora

na promoção da educação contribuindo à compreensão do

desenvolvimento científico e tecnológico e na formação de

indivíduos críticos.

Podemos então considerar o Facebook como um

provável ambiente virtual de aprendizagem não formal.

Talvez inovador, mesmo que esta rede não tenha sido criada

com este objetivo, onde se ampliam as socializações e

práticas educativas, na construção coletiva de saberes entre

os sujeitos e os objetos que, na concepção de Paulo Freire.

Constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma

troca de experiências, em que cada envolvido discute suas

ideias e concepções. A dialogicidade constitui-o princípio

fundamental da relação entre educador e educando.  O

que importa é que os professores e os alunos se assumam

epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1998, p. 96).

Ilustrando o que foi dito por Freire em 1998,

Figueiredo (1995) diz “hoje aprende-se dentro e fora da

escola e das mais variadas formas, o que no contexto de

uma aprendizagem ao longo da vida, só pode acontecer

precisamente fora das escolas, colocando-nos o desafio

de construirmos sociedades de aprendizagem...”.

Diante de todo este cenário, argumentamos: por

que não estender a aula utilizando-se desta rede,

incentivando os alunos cada vez mais a explorar o mundo

do conhecimento? Assim criamos o perfil Al Kymia, em

2013, com o objetivo de flexibilizar e estender o

aprendizado de biologia e química, já introduzido em sala

de aula. O perfil começou modesto, apenas com os alunos

da segunda série do ensino médio. Hoje o alcance é maior,

estendendo-se a ex-alunos e familiares.

O perfil é utilizado para postagem de reportagens

sobre o avanço nas pesquisas, pertinente aos conteúdos,

proporcionando um contato com a alfabetização e

divulgação científica. Também é uma ferramenta de

recebimento e envio de atividades, facilitando e agilizando

a elaboração destas por parte dos alunos e a verificação

por parte dos docentes. As notas são também divulgadas

IN BOX. Como no Moodle, a ferramenta CHAT

(mensagens) é utilizada na dinâmica de perguntas e

respostas, cooperando na revisão do conteúdo.

Ao longo desses doze meses observamos um

crescimento de usuários, uma participação em postagens

efetuadas pelas professoras bem como uma cobrança de

mais assuntos relevantes sobre as Ciências da Natureza.

Assim, acreditamos em um despertar de um senso crítico,

auxiliando na aquisição de competências múltiplas e

flexíveis.  Como o perfil é direcionado para o aprendizado,

também há a possibilidade de receber trabalhos, retirar

dúvidas, postar seus trabalhos através de fotos e vídeos,

e também divulgar notas de trabalhos.

Em nosso mestrado foram criados grupos fechados

nos quais alunos e professores mantêm contatos mais

próximos.  Nestes grupos compartilhamos, criticamos, nos

atualizamos, reciclamos. Enriquecemos a aquisição de

conhecimento de forma virtual. Podemos dizer que estamos

antenados 24horas por dia, assim como nossos alunos.

Segundo Chatti et al. (2006), o aprendizado não é

a ligação entre pessoas e conteúdos, mas sim a conexão
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de pessoas com outras pessoas para dar suporte à

construção colaborativa do conhecimento. Deve ser

aberto as diversas formas de interação, como discussões,

comentários ou criação conjunta de recursos educacionais.

Neste sentido, o Facebook vem possibilitar aos

alunos que explorem as características sociais do

aprendizado, à medida que oferece diversas formas de

interação, possibilitando que estudantes e professores se

comuniquem e colaborem uns com os outros. Sustentamos

nossos argumentos nos pilares de aprendizagem definidos

pela Unesco, aprender a conhecer (adquirir instrumentos

de compreensão), aprender a fazer (para poder agir sobre

o meio envolvente), aprender a viver juntos (cooperação

com os outros em todas as atividades humana) e,

finalmente, aprender a ser (conceito principal que integra

todos os anteriores).

É relevante direcionarmos o espaço com temas

específicos, gerando uma autonomia na aprendizagem,

estimulando a construção crítica e reflexiva do conhecimento.

O Facebook pode proporcionar uma aprendizagem coletiva

e colaborativa do conhecimento. Uma nova escola que

possui a interação de espaços formais e não formais.

2. 1  FACEBOOK COMPARADO COM MOODLE

Além das características comunicacionais e

interativas que o Facebook oferece, quando trabalhamos

com o espaço interativo para estudo e aprendizagem

estamos inserindo um “novo” conceito educacional.

Citando Paulo Freire, reforçamos este novo conceito,

reinventando a disseminação do saber.

O currículo passa a ser mais flexível, transgredindo

o tempo e o espaço formal. Este novo olhar é chamado por

Hardagh (tese de doutorado, 2009) de “Escola Expandida”,

onde o Facebook além de ser uma rede social pode ser

também considerado um espaço não formal de

aprendizado. A tendência talvez reconfigure os espaços

do conhecimento, convergindo os saberes superiores aos

espaços de conhecimentos emergentes.

O Moodle, que é um espaço de aprendizagem

virtual aberto, ou seja, de código livre, possui uma filosofia

construtivista, estrutura modular que pode armazenar uma

grande quantidade de documentos e que se baseia em

aquisição de conhecimento por meio da interação entre os

participantes. Propicia também ao aluno ser protagonista

do processo de aprendizagem. A partir destes pressupostos,

quando comparamos o Facebook ao Moodle, podemos

encontrar algumas semelhanças como a relação mais estreita

entre aluno-professor, que também pode levar o estudante

a ser protagonista do aprendizado. E, ainda, pode armazenar

um volume muito grande de arquivos.

Como esta rede é utilizada pela grande maioria

dos alunos, elencamos uma série de justificativas que

sustentarão nossa visão da utilização do Facebook como

um espaço não formal de aprendizagem.

A primeira delas é a PARTICIPAÇÃO, visto que é

rotina dos alunos saber o que está acontecendo na rede.

Acreditamos que estes possam se sentir motivados e serem

mais participativos; COLABORAÇÃO, pois ele oferece

diversas formas de interação com o conteúdo divulgado;

MOBILIDADE, com a utilização de smartphones que possuem

ou vem de fábrica o aplicativo; COMUNIDADE pode

encorajar familiares a participarem da comunidade e,

consequentemente, integrar-se ao processo de aprendizagem

de seus entes; COMUNICAÇÃO, proximidade entre aluno-

professor e responsáveis.

Todavia, existem algumas dificuldades quando

utilizamos uma comunidade aberta mesmo sendo gerenciada

por professores, como é o caso de bullying virtual, a falta

de privacidade, uma maior exigência de tempo do professor,

a propriedade intelectual em que o usuário cede à empresa

os direitos sobre todo o conteúdo e a capacitação dos

professores, visto que nem todos possuem familiaridade

com a rede, e ainda um novo mecanismo que possibilite

avaliar o aprendizado através desta extensão da escola. Mas,

apesar das dificuldades, apostamos no potencial do

Facebook como espaço não formal, melhorando o processo

de aprendizagem e aproximação de professor- pais-alunos.

Elencamos uma análise das ferramentas

semelhantes à plataforma Moodle que temos para os

trabalhos em grupo, reafirmando o potencial de seus

“Em vez de comunicar, o educador faz
comunicados que os educandos recebem
pacientemente, memorizam e repetem. (...) Fora
da busca, fora das práxis, os homens não podem
ser. Nesta visão distorcida da educação, não há
criatividade, não há transformação, não há saber.
Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca
inquieta, impaciente, permanente, que os homens
fazem no mundo, como mundo e com os outros.
Busca esperançosa, também (Freire, 1972: 53)”.
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recursos pedagógicos como: O CHAT (MENSAGEM) que

pode acontecer individualmente e/ou em grupo; Criação de

um DOCUMENTO permitindo a participação e colaboração

de todos na construção de um texto coletivo; o EVENTO

permitindo o agendamento de atividades, pois os

participantes recebem o convite, confirmam ou não a

participação e ainda são notificados por email; FOTOS que

consiste na opção de visualização de imagens armazenadas

e classificadas em álbuns de fotos criados pelo grupo;

ENQUETES, com a opção de perguntar, é um recurso de

pesquisa, no qual se escolhe uma das opções e ainda pode-

se acompanhar a votação; AREA DE PUBLICAÇÃO onde

acontecem as interações, os diálogos e as discussões entre

os participantes; neste espaço tem-se a opção de interagir

com diversas mídias: vídeos, fotos e link para outros

espaços. A cada nova interação a plataforma exibe a data e

hora da postagem e as opções de curtir e comentar a

postagem do colega e de cancelar sua inscrição no grupo.

Podemos comparar este espaço com o Moodle, um ambiente

virtual de aprendizagem. A diferença é que a interface do

Facebook é muito mais amigável, dinâmica e fácil.

Ele também permite a criação de grupos em

espaços privados, podendo ser considerado simulação

das salas de aula. Desta forma, dentro de um mesmo perfil,

o professor pode criar diversos grupos nomeando-os pelas

turmas que possuem. Estes grupos podem ser abertos,

quando qualquer pessoa pode ver o grupo e suas

publicações; secreto, quando somente membros podem

visualizar as postagens ou fechado, quando as pessoas

pode conseguem ver o grupo, mas não suas publicações,

ficando estas restritas aos membros. A filiação ao grupo

somente ocorrerá após aprovação do(s) administrador (es),

neste caso, as professoras.

Outro ponto negativo que verificamos neste ano

de operação do perfil é que precisamos ter uma agilidade

nas publicações, mantendo o perfil sempre atualizado,

característica de nossos alunos tecnológicos. O Facebook

possui informações em tempo real, não coaduna lentidão

nesse contexto. A participação do professor, como em sala

de aula, publicando conteúdos e acompanhando o grupo

criado é decisiva para fomentar o interesse e o

compartilhamento de conhecimento.

No trabalho publicado por Anderson Felito e Isabel

Nunes (2013), sobre a comparação do Moodle e o Facebook

sem salientar a utilização desta rede social no contexto de

espaço não formal, mostra como eles utilizaram a métrica

Density para verificar a conexão entre os atores,

reconhecendo assim a baixa ou alta conectividade de uma

rede social e a Centrality Degree, que identifica a posição

em que os atores encontram-se em relação às trocas e

comunicação na rede. Após essas colocações, verificaram

que o FACEBOOK apresenta melhores resultados na

ferramenta FÓRUM, no maior número de interação.

O uso dos computadores vem direcionando

professores a refletir sobre o ensino de sua disciplina. [...]

A transmissão de informações e a notação dos exercícios

deixam de ser a principal função do professor, guiando a

procura do aluno por informações nos programas, no

banco de dados e nos livros, ajudando-o a formular seus

problemas, torna-se um animador do aprendizado (LÉVY,

1998, p. 27).

Submergidos numa grande quantidade de

informação, os estudantes de diversas idades filtram e

absorvem conhecimento utilizando diversos meios e, nesse

contexto, o papel do professor é transformar em

conhecimento toda a informação que a rede proporciona

sendo, assim, mediador do aprendizado.

Essa submersão permite compreender as redes

sociais como fomentadoras de um novo perfil de

professor. Afinal, essas ferramentas, tão costumeiras na

vida dos alunos, podem ter finalidades pedagógicas já

que possibilitam estudo em grupo, troca de

conhecimento e aprendizagem colaborativa. Segundo

Lemos e Lévy (2010, p. 23), “os brasileiros são ativos

produtores de informação e participantes das redes

sociais” e com isso, surge a perspectiva de o professor

usar estas ferramentas em favor da construção de uma

nova metodologia de ensino-aprendizagem”.

Para tanto, há de se considerar que, apesar da

resistência e pouca ou nenhuma familiaridade com as

redes sociais por parte de muitos docentes, os impactos

deste processo (o uso da web e seus recursos, como as

redes sociais) na capacidade de aprendizagem social dos

educandos têm levado ao reconhecimento de que a

sociedade em rede está modificando a maioria das nossas

capacidades cognitivas. Raciocínio, memória, capacidade

de representação mental e percepção estão sendo

constantemente alteradas pelo contato com os bancos

de dados, modelização digital, simulações interativas, etc.

(BRENNAND, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nestes estudos desenvolvidos por meio de pesquisas

aplicadas, identificamos as diversas formas de emprego do

Facebook visando à facilitação dos processos de

aprendizagem. A partir de experiências próprias e de

pesquisadores, relatamos a utilização da ferramenta

Facebook, apresentando e discutindo aspectos técnicos

relacionados às suas funcionalidades. Por fim, destaca-se

a necessidade de acompanhamento permanente do

professor visto que os educandos exigem informações

imediatas e atualização constate. Deste modo há um

fomento constate de informações que estimulam a busca

por informações e conhecimento.

Pelos argumentos aqui apresentados o Facebook

pode ser uma ferramenta pedagógica. Ele vem estreitar a

relação professor-aluno e amplia o espaço da sala de aula,

em uma comunhão de espaço formal com o espaço não

formal, permitindo que os alunos tornem-se também

responsáveis por sua própria aprendizagem.

Desta forma, é possível pensar, sim, no Facebook

como uma extensão da sala de aula, um amparo de

aprendizagem, permitindo que a educação transcenda às

barreiras da educação formal e presencial, oportunizando

aos estudantes e professores desenvolver novas maneiras

de aprender em novos ambientes de aprendizagem. Além

de propor atividades complementares, pode ocorrer um

atendimento mais individualizado aos alunos. Sem contar

que pelo Facebook o professor acompanha mais de perto,

mesmo que virtual, a evolução do aluno em sua disciplina.

Como também acompanha o trânsito de informações

postadas pelos alunos, intervindo sempre que necessário

no aprendizado.

O maior poder utilizado na educação é a

identificação imediata de que os alunos estão no processo

e a sensação de que a construção do conhecimento

depende não só da contribuição de cada um, mas sim da

contribuição de todos e de cada um deles e, claro, também

do professor.

Desta forma, o ensino ultrapassa as barreiras

físicas da escola e da sala de aula, deixando de ser o

único espaço disponível, um processo linear para ser um

processo ensino-aprendizagem em âmbito virtual e

contínuo. O Facebook está unindo o mundo de forma

abrangente, pois as experiências culturais são partilhadas

por todo planeta, especialmente por jovens, criando um

novo meio de interação, alterando a natureza sociopolítica

e educacional do planeta.
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RESUMO

Este é um relato de pesquisa sobre Cluster e competitividade, definida como um estudo sobre o diferencial competitivo

proporcionado pela aglomeração de empresas de um mesmo ramo de negócio. Seu objetivo foi estudar o aglomerado

de empresas de base tecnológica do setor eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí – MG, para investigar se forma um

cluster de negócios completo e maduro, e quais são as vantagens que as empresas locais usufruem por pertencerem a

esse agrupamento de empresas e instituições. Realizou-se uma pesquisa exploratória, que possibilitou identificar os

principais autores sobre o tema e as suas teorias. Uma pesquisa descritiva (estudo de caso) também foi realizada. As

variáveis foram avaliadas usando-se o modelo misto: quantitativo e qualitativo. Foram realizadas entrevistas com

formulários semiestruturados, numa amostra de 34 empresas, em uma população de 146. Para o teste de uma das 11

variáveis utilizou-se o questionário, em uma amostra não probabilística, justificada. Como principais resultados obtidos,

citam-se a comprovação de que o referido aglomerado de empresas forma um cluster completo e maduro; que o cluster

representa uma vantagem competitiva importante para as empresas e instituições que o compõem, e para o município,

estado e país que o sedia.

Palavras-Chave: Cluster. APL. Eletroeletrônicos. Santa Rita do Sapucaí. Desenvolvimento local.
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1  INTRODUÇÃO

O artigo relata a maior parte de uma pesquisa

sobre cluster e competitividade que gerou uma dissertação

de Mestrado denominada “O Cluster como vantagem

competitiva das empresas eletroeletrônicas de Santa Rita

do Sapucaí – MG – Brasil”, defendida na Facultad de

Ciencias Empresariales da Universidad de La Empresa,

Montevidéu, Uruguai, em janeiro de 2013.

O objetivo foi estudar o caso das empresas de

base tecnológica de Santa Rita do Sapucaí, visando

verificar se formam um cluster completo e maduro, e quais

são as vantagens que usufruem por pertencerem ao

agrupamento. A questão básica do referido estudo tratada

neste artigo é: A aglomeração de empresas de base

tecnológica do setor eletroeletrônico existente em Santa

Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil, atende aos preceitos

da literatura para ser um cluster completo e maduro?

O estudo bibliográfico baseou-se principalmente

em Marshall (1985): “economias externas locais ou

externalidades positivas” decorrentes da “atmosfera

industrial” criada com o agrupamento; Schmitz (1997):

“eficiência coletiva” presente nos aglomerados de

empresas; Porter (1989), que definiu cluster empresarial e

teorizou sobre o modelo chamado diamond; e Zaccarelli

et al. (2008), com uma visão diferenciada do cluster de

negócios como um sistema supraempresarial.

A constatação da existência e a avaliação do nível

de evolução e do potencial econômico dos clusters são

essenciais à formulação de políticas e de iniciativas

estimuladoras de ações conjuntas entre as empresas do

aglomerado.

Para buscar respostas às questões da pesquisa,

foram analisadas as 11 variáveis da performance

competitiva de clusters listadas no item 3 – Análise de

Dados: nove estabelecidas por Porter (1989) para verificar

se o referido cluster é completo, e duas acrescentadas por

Zaccarelli et al. (2008) para verificar se é maduro.

A pesquisa limitou-se ao município de Santa Rita

do Sapucaí – MG, e às empresas fabricantes e prestadoras

de serviços na área de eletroeletrônicos associadas ao

Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos

e Similares do Vale da Eletrônica – Sindvel e à Associação

Industrial de Santa Rita do Sapucaí (AISRS); instituições

de ensino e pesquisa; as associações de classe; os

sindicatos; as incubadoras de empresas; os órgãos de

fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação; e os

poderes públicos municipais, que são os componentes do

APL local.

2 METODOLOGIA

Baseou-se principalmente nas obras de Sampieri

et al. (2006), Marconi e Lakatos (2008) e Boyd e Westfall

Relato de pesquisa sobre CLUSTER

ABSTRACT

This is a report of research on cluster and competitiveness, defined as a study of the competitive advantage provided

by the agglomeration of firms within the same line of business. The goal was to study the cluster of technology-based

companies in the electronics sector of Santa Rita do Sapucai - MG to investigate if it forms a complete and mature

business cluster, and what are the advantages that local businesses  appreciate by belonging to this cluster of

businesses and institutions. An exploratory study was  accomplished to identify the main authors on the topic and

their theories. A descriptive research (a case study) was also fulfilled. The variables were evaluated using the mixed

model: quantitative and qualitative. Interviews were conducted with semi-structured forms, a sample of 34 companies,

in a population of 146. To test the chosen 11 variables, a questionnaire in a non-probabilistic sample justified was used.

As main results, it is possible to conclude that this is a complete and mature cluster of business, and the cluster is an

important competitive advantage for firms and institutions that compose it, and for the county, state and country that

hosts it.

Keywords: Cluster. APL. Electronics. Santa Rita do Sapucaí. Local development.
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Gestão

(1978). Na etapa exploratória, identificaram-se os principais

autores, suas teorias e vantagens competitivas propiciadas

pelos clusters, formando-se o marco teórico. Depois, fez-

se um estudo de caso: pesquisa descritiva.

O conceito de clusters industriais tem sido utilizado

tanto por análises qualitativas, baseadas em “estudo de

caso”, como quantitativas, que definem critérios específicos

para a identificação, caracterização e comparação desses

arranjos (BECEGATO et al., 2006). “Uma abordagem híbrida,

que abranja ambos os métodos de análise é mais apropriada

ao estudo de clusters” (PIEKARSKI e TORKOMIAN, 2005),

por isso, adotou-se o modelo misto.

Para os estudos amostrais, foram realizadas

entrevistas, com formulários semiestruturados, numa

amostra probabilística estratificada de 34 empresas, em

uma população de 146, conforme Tabela 1.

Para verificar a incidência de famílias da comunidade

com pessoas trabalhando em empresas ou instituições do

cluster, realizou-se uma pesquisa de campo, com questionário

semiestruturado, aplicado a uma amostra não probabilística,

justificada, de 241 pessoas, envolvendo estudantes de 3º

ano do nível médio, cursos técnicos e universitários.

3 ANÁLISE DE DADOS

Cada APL possui o seu modelo e a sua

especialidade. Em Santa Rita do Sapucaí, as escolas, em

todos os níveis, sustentam o processo de criação de

novas empresas. “As feiras tecnológicas, realizadas

anualmente, representam um poderoso recurso, através

do qual as escolas preservam, estimulam e aprofundam a

vocação empreendedora de seus alunos, revelando novos

empreendimentos e empreendedores” (PEREIRA, 2001).

O processo de integração entre as escolas: Escola

Técnica de Eletrônica – ETE, Instituto Nacional de

Telecomunicações – Inatel e FAI – Centro de Ensino Superior

em Gestão, Tecnologia e Educação; as empresas; e os poderes

públicos municipais formam o modelo chamado Tríplice Hélice

para a inovação, que tem sido estudado por instituições

interessadas em reproduzir esse modelo de desenvolvimento,

embora seja difícil em função da complexidade e da peculiaridade

dos relacionamentos entre seus componentes.

“Santa Rita do Sapucaí é uma cidade empreendedora”

PEREIRA (2007). Possui várias facilidades para criação de

novos empreendimentos. Os empresários locais, bem

sucedidos, são exemplos seguidos pelos novos

empreendedores. Essa cultura é continuamente fomentada

pelo enfoque dado ao Empreendedorismo pelas

instituições locais de ensino e pesquisa: uma iniciativa

pioneira da FAI, em 1997. Hoje, pelo menos setecentos

alunos cursam a disciplina de Empreendedorismo na

cidade, anualmente.

A seguir, apresentam-se, resumidamente, os

resultados da pesquisa sobre as 11 variáveis do estudo

realizado no APL de Santa Rita do Sapucaí.

a) Concentração geográfica em área reduzida

A métrica indicada para medir esta variável é a

distância, em km, do concorrente mais próximo, dentro do

APL. Essa informação foi obtida junto a 23 empresas

componentes da amostra pesquisada (68%), que possuem

concorrentes dentro do APL, e calculou-se a média das

distâncias informadas, obtendo o resultado de 1,83 km. A

menor distância informada foi 0,01 km; a maior 10 km; a

mediana 1,3 km e a moda 2 km.

Como a média, a mediana e a moda possuem

valores próximos, confirma-se, estatisticamente, que há
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concentração de empresas numa área reduzida, pois as

distâncias entre elas são pequenas. A Tabela 2 mostra isso

de outra forma.

Note-se que 124 das 174 empresas (71%) localizam-

se em apenas sete bairros, incluindo-se o centro da cidade,

sendo todos eles muito próximos, entre si.

Além dessas medidas, outras são apresentadas, tais

como: há uma empresa de base tecnológica para cada

grupo de 222 habitantes da cidade; quase todas as

empresas (98%) concentram-se em 6 Km²; a maior

distância entre duas empresas no perímetro urbano não

ultrapassa 5 Km, e dentro do município é menor que 10

Km; várias empresas localizam-se num mesmo prédio ou

condomínios fechados. Todas levam à conclusão de que

existe uma concentração geográfica de empresas na

cidade. Além disso, há outros métodos utilizados com

essa finalidade.

Uma das fórmulas utilizadas para detectar clusters

é por meio da identificação da especialização produtiva.

Para isso, foi construído o Quociente Locacional – QL

da indústria. Quando o QL para determinada atividade i

da região j for > 1, a atividade i está relativamente

concentrada na região j. O cálculo do QL para Santa Rita

do Sapucaí – Minas Gerais, utilizando-se a fórmula de

Schiavetto e Alves (2009) resultou em um QL = 16,57, e

usando-se a fórmula de Bedê (2002) encontrou-se QL =

24,77. Como tais valores são substancialmente maiores do

que 1, infere-se que a atividade eletroeletrônica local pode

ser considerada um cluster gerador de eficiência coletiva.

b)ABRANGÊNCIA de negócios viáveis e relevantes

Um dos fatores que mais contribuiu com a origem,

o crescimento, e a consolidação do APL e o sucesso das

empresas locais são as instituições de ensino, de

representatividade política, prestação de serviços técnicos

e incubadoras de empresas. Quase todas as empresas da

cidade foram fundadas por ex-alunos das instituições de

ensino locais. As empresas e instituições reúnem uma

infraestrutura diversificada, que dá suporte às inúmeras

atividades de interesse do APL e da população.

A mão de obra formada na cidade e não absorvida

por suas empresas se espalha, formando uma rede

internacional por onde ocorre um intercâmbio importante

para a solução de problemas nas atividades das empresas e

na captação de novos negócios. O espraiamento desses

trabalhadores qualificados fomenta a formação de uma ampla

rede de profissionais por onde ocorre a troca de informações

e de conhecimento com efeitos muito positivos sobre a

estrutura local.



Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 14, n. 1, p. 22-33, 2014                                                                   26

Gestão

Estas são as mais usadas pelas empresas locais para

o transporte dos seus produtos, mas há várias outras que

operam na cidade, por indicação dos clientes dessas empresas,

quando o frete é contratado por eles.

Entre as empresas entrevistadas, 29% já participaram

de concursos e 71% não. Várias já foram premiadas em nível

local, estadual ou nacional.

O cluster forma lobbies para manter pessoas

envolvidas com o APL alocadas em funções estratégicas para

o setor eletroeletrônico da cidade nos governos municipal,

estadual e federal, e tem conseguido, com sucesso.

Entre as instituições cujas sedes se localizam nas

capitais do Estado e do País, mas possuem relação direta com

o APL e o apoiam em suas ações, citam-se a Fiemg, o Sebrae, a

SECTES, a Sede, a Fapemig, o BMDG, o Indi, o Cetec, a Abinee,

a Finep e os Ministérios do Governo Federal.

b)ESPECIALIZAÇÃO das empresas

O agrupamento de empresas de Santa Rita do Sapucaí

concentra-se na produção e prestação de serviços no setor de

eletroeletrônicos. De acordo com Perfil (2010), as indústrias

locais ocupam-se, segundo a Classificação Nacional das

Atividades Econômicas – CNAE (CNAE, 2007), da fabricação

de componentes eletrônicos; equipamentos de informática;

periféricos para equipamentos de informática; equipamentos

de transmissão e comunicação; aparelhos e equipamentos

de comunicação; aparelhos de recepção, reprodução,

gravação e ampliação de áudio e vídeo; aparelhos e

equipamentos de medida, teste e controle; aparelhos

eletrodomésticos, eletroterapêuticos e equipamentos de

irradiação; cronômetros e relógios; geradores,

transformadores e motores elétricos; aparelhos e

equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica;

material elétrico para instalações em circuitos de consumo;

fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados

anteriormente; fabricação de aparelhos elétricos não

especificados anteriormente; e manutenção e reparação de

equipamentos eletrônicos e ópticos.

A Tabela 4 mostra os percentuais de estabelecimentos

e de empregos para cada uma das principais atividades. A

concentração está em torno de seis itens, somando-se 83% do

número de estabelecimentos, e mais especificamente nos 4

primeiros, que juntos representam 71% de todas as indústrias

do APL.
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Analisando-se pela ótica do número de

empregos, repete-se praticamente a mesma tendência.

Em 2009, a indústria eletroeletrônica de Santa Rita do

Sapucaí empregava 3.301 pessoas, concentrando

87.5% de toda mão de obra empregada no APL nos

quatro tipos de atividades de maior concentração de

indústrias.

b)EQUILÍBRIO com ausência de posições privilegiadas

Para demonstrar que existe competição no APL,

assegurando disputa entre as empresas concorrentes,

montou-se a Tabela 5, com os principais negócios existentes

e o número de empresas atuantes em cada um deles.

Relativamente à inexistência de posições

privilegiadas, ou do domínio de parcelas do processo por

uma única empresa, os números a seguir não deixam

dúvidas. O faturamento de 30% das 157 empresas do APL é

menor que R$ 200 mil por ano, 22% estão entre R$ 200 mil e

R$ 800 mil, e 48% faturam mais de R$ 800 mil por ano.  De

acordo com (Perfil, 2010), 72% são micro, 24% pequenas e

apenas 4% são médias empresas. A participação conjunta

das micro e pequenas empresas no total é de 96%, e não há

grande empresa no município. Segundo Zaccarelli et al.

(2008), os clusters desenvolvidos normalmente não possuem

grandes empresas, com elevada verticalização, mas

constituem-se de pequenas empresas especializadas,

dedicadas a poucas operações.

Para mostrar o número de negócios presentes em

cada empresa do APL, ratificando o seu elevado nível de

especialização, montou-se a Tabela 6, que apresenta o

número de empresas focadas em 1, 2, 3, até 7 negócios, por

estrato de grupos de empresas.

A tabela mostra que a grande maioria das

empresas foca apenas um tipo de negócio. Isto não

significa que produzem um único produto, mas

podem produzir uma imensa variedade de itens,

dentro do mesmo segmento, sendo especializada

naquele ramo de negócio; e que 74% das empresas

dedicam-se a um ou dois negócios, sendo que as

que se dedicam a apenas um representam 62% do

total.
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b) COMPLEMENTARIDADE por utilização de

subprodutos (recicláveis, inservíveis, rejeitos, etc.)

Um “ponto importante a ser destacado como

característica da estrutura produtiva do Vale da Eletrônica é a

elevada complementaridade que pode ser verificada no sistema

local” (PERFIL, 2010). Esta complementaridade é um dos

benefícios mais importantes da aglomeração de empresas da

cidade, pois proporciona ao conjunto de produtores locais

ganhos expressivos relacionados às economias de especialização

oriundas dessas complementaridades. Cada empresa utiliza, em

média, os serviços de 6,3 outras empresas do APL no processo

produtivo de seus produtos. Esse tipo de complementaridade

no processo produtivo é mais abrangente do que aquele indicado

pela variável, por utilização de subprodutos.

Entre as empresas do APL 25% afirmam que não

geram resíduos. Mas, todo processo industrial

caracteriza-se pelo uso de insumos que, submetidos a

uma transformação, dão lugar a produtos, subprodutos

e resíduos. Segundo Perfil (2010), a reciclagem é o

tratamento mais utilizado entre os destinados aos

resíduos gerados nas empresas (46,9%). O aterro

industrial e o lixão vêm posteriormente como opções mais

utilizadas, mas com percentuais baixos (4,4% e 3,8%)

respectivamente.

A respeito da produção de subprodutos que sejam

recicláveis, inservíveis, rejeitos, etc., 68% dos empresários

responderam que os produzem e 32% que não. Entre as

que produzem 52% disseram que tais subprodutos são

utilizados por empresas do APL que operam com reciclagem

e 48% não.

f) COOPERAÇÃO entre empresas do cluster de negócios

A convivência das empresas em clusters não

significa ausência de concorrência; a competição horizontal

é intensa no caso das empresas concorrentes. De acordo

com Porter (1993) apud Szafir-Goldstein e Toledo (2004), “a

rivalidade interna prepara as empresas para a competição

internacional”. Em ambientes que combinam a cooperação

com rivalidade as condições para obtenção de vantagens

são mais férteis. “Sem minimizar o papel da cooperação entre

as organizações, o modelo de Porter destaca a rivalidade

como variável estratégica essencial para desenvolver

inovações e diferenciação e na oferta de produtos e

serviços” (CUNHA e CUNHA, 2006).

Perguntado aos empresários componentes da

amostra quais são as principais formas de cooperação entre

as empresas do APL, as respostas foram variadas, mas as

que mais se repetiram foram:  prestação de serviços,

fornecimento de partes/peças; troca de experiências; apoio

das instituições às empresas; disseminação de

informações com foco em eletrônica; empréstimo de

materiais/componentes; “camaradagem” em caso de
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emergência; parcerias para obter recursos de órgãos de

fomento; na elaboração de projetos; viagens em conjunto;

participação em eventos; relação de amizade entre

empresa-mãe e spin off; relação próxima entre empresários

de empresas incubadas; entre outras.

Os tipos de cooperação e a indicação da presença

ou não delas no dia a dia do APL em estudo são

apresentados pela Tabela 8.

A tabela mostra que a maioria das empresas

possui concorrente dentro do APL e clientes na cidade,

mas a concentração da clientela está fora do município.

Há cooperação para o desenvolvimento de novas

tecnologias; publicidade e propaganda; para formar

lobbies; capacitação de pessoal; realização de pesquisa

de mercado; desenvolvimento de sistemas administrativos;

e para a promoção de feiras. Não há cooperação para

compra de matérias-primas; para venda direta; para a

distribuição de produtos; nem compartilhamento de

sobrecarga de trabalho.

A Tabela 7 mostra o resultado da pesquisa de

campo realizada para se conhecer o nível de cooperação e

de competição existente entre as empresas do APL.

Em perfeita sintonia com a teoria, o grau de cooperação é

considerado médio, e o de competição entre as concorrentes é alto.
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g) SUBSTITUIÇÃO seletiva de negócios no cluster

De acordo com Perfil (2010), em 2009 havia

registro de 1571 estabelecimentos da indústria eletrônica

no município, 43 a mais que em 2007, quando eram 114. Por

outro lado, não há registro de fechamento de empresas,

exceto uma de grande porte, que aparecia nas estatísticas

de 2007 e desapareceu a partir de 2008.

Relativamente à substituição seletiva dos

negócios no cluster, a realidade do APL contraria a

literatura, que afirma ser alto o índice de abertura,

fechamento e troca de donos. O Sindvel afirma que tem

registrado frequentemente movimentação de entrada de

novos associados, mas não de troca de propriedade, nem

de fechamento de empresas, constituindo-se uma exceção

prevista pelos especialistas e comprovada, neste estudo,

por pesquisa primária, como se mostra a seguir.

A infraestrutura existente no APL explica, em

parte, o fenômeno, porque a abertura de empresas de base

tecnológica exige, além de vocação, conhecimento técnico

e de gestão.

A pesquisa de campo revelou que em 88% das

empresas cujos proprietários foram entrevistados, os sócios

são os mesmos desde o início. Eles afirmam que a troca de

propriedade é rara, especialmente depois que a empresa se

estabiliza no mercado, mesmo na presença de elevado nível

de competição entre as concorrentes do APL.

h) UNIFORMIDADE do nível tecnológico

A maioria dos empresários entrevistados afirma

que o nível de tecnologia utilizado por sua empresa é

superior ou está no mesmo nível dos usados por seus

concorrentes do APL, e que essa condição existiu sempre.

Sobre o estado da arte da tecnologia usada nos negócios

da empresa, 60% dizem que é bastante próximo ao que a

sua empresa utiliza.

Outra informação importante para comprovar a

teoria sobre a existência do cluster é que 76% dos

entrevistados afirmam que não há empresas no APL

utilizando tecnologia superior à da sua empresa, nem às

dos seus concorrentes, confirmando-se que não há

empresa em posição de vantagem soberana – isto não

convém a um cluster.

i) CULTURA da comunidade adaptada ao cluster.

Numa localidade onde existe um cluster de

negócios, os componentes da cultura organizacional são

absorvidos e processados pela sociedade local e vice-

versa, constituindo-se um processo de integração entre

dimensão profissional e pessoal das pessoas.

Para avaliar esse nível de integração, fez-se uma

pesquisa de campo com alunos do curso de Administração

da FAI, dos cursos Técnico em Informática e Técnico em

Contabilidade, noturnos, do Colégio Tecnológico Delfim

Moreira – Cotedem, de 3º ano do curso Técnico em

Eletrônica, diurno, da ETE, sendo todas instituições de

ensino privadas. Para evitar o viés, aplicou-se o

questionário também em uma turma do 3º ano diurno do

nível médio da Escola Estadual Dr. Delfim Moreira –

E.E.D.D.M. A amostra completa se formou por 241

estudantes, sendo 33 do Cotedem, 45 da E.E.D.D.M. 43 da

ETE e 120 da FAI.

 A Tabela 1 mostra os dados sobre a proporção

de famílias, entre os respondentes do questionário, que

possuem pelo menos um componente trabalhando em uma

empresa e/ou instituição do APL estudado.

1 Número total de empresas pesquisadas por Perfil (2010). O BIBI/FAI (2011) possui uma relação com 174 empresas, mas este estudo
considera um universo de 146, que é o número de associados do SINDVEL e da AISRS.
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Os dados levantados revelam que 75% das famílias

residentes na cidade possuem pelo menos uma pessoa

trabalhando em uma empresa ou instituição do APL,

evidenciando que há forte interação entre famílias e

empresas, e vice-versa. Entre os respondentes, 46%

trabalham em empresas e instituições do APL. Outro aspecto

que chama atenção e reforça a existência de interação entre

empresas e comunidade é que em 31% dos casos há mais de

uma pessoa da mesma família trabalhando no APL.

Os próprios respondentes, seus tios e/ou irmãos

ocupam os cargos mais elevados entre os membros da

família que atuam no APL. Entre os cargos mais

frequentemente ocupados por eles estão assistente

administrativo, dono ou proprietário e engenheiro

eletrônico ou de telecomunicações. A maioria dos

respondentes conhece pessoas que ocupam cargos

considerados importantes em empresas ou instituições do

APL, confirmando o que diz a teoria. Entre os cargos mais

citados, considerados elevados e exercidos por pessoas

conhecidas dos respondentes do questionário, estão o

de diretor, dono ou sócio de empresas e gerente

administrativo. As empresas mais citadas por eles foram a

Leucotron, a JFL Alarmes e o Inatel.

A maioria dos respondentes vê o APL de maneira

positiva e almeja trabalhar nele. Entre os que não desejam

atuar no APL identificou-se o desejo de se formarem nas

escolas locais, mas sonham atuar fora, especialmente em

grandes cidades/capitais dos estados.

j) CARÁTER EVOLUCIONÁRIO por introdução de

(novas) tecnologias

Esta variável e a próxima dependem de ação da

governança do APL; não ocorrem naturalmente. Esta se

refere à competência do APL para manter-se atualizado

tecnologicamente por meio das suas empresas e

instituições. Mais de 50% das empresas do APL

implementaram atividades de pesquisa nos últimos anos,

mas considera-se elevado o percentual de 46,4% das que

não realizaram atividades de PD&I.

O número de empresas que utilizam recursos de

fomento à PD&I é bastante significativo, mas é baixa a

busca por recursos do CNPq, destinados a remunerar

recursos humanos de alto nível nas empresas. O índice de

aprovação de projetos de PD&I do APL por órgãos de

fomento é considerado excelente, constituindo-se um

ponto muito positivo para o APL a entrada desses recursos

para aplicação em PD&I. As empresas do APL caracterizam-

se como vendedoras líquidas de tecnologia, portanto, o

nível tecnológico do que produzem é aceito pelo mercado.

Na opinião dos proprietários de empresas

componentes da amostra, não há dúvidas de que o nível

tecnológico existente nas empresas do APL, de uma

maneira geral, é satisfatório. Além disso, 82% desses

entrevistados consideram suas empresas flexíveis para

promoverem mudanças rápidas, dentro dos setores onde

atuam. “Não poderia ser diferente por serem de base

tecnológica, afirmam”.

k) ESTRATÉGIA DE RESULTADOS orientada para o

cluster

A existência de um cluster requer a coordenação

das inter-relações existentes entre as empresas, onde cabe

ao impulsionador das ações desenvolver o espírito de

cooperação entre os envolvidos. Torna-se, essencial,

portanto, a existência de uma liderança capaz de agrupar

essas empresas de forma que o relacionamento entre elas

seja bom, gerando maior competitividade para o cluster e

sua cidade/região.

A eficiência coletiva passiva, segundo Dalmás,

Staduto e Willers (2007), em que a existência de economias

externas não depende de ações deliberadas das empresas,

mas apenas da aglomeração espacial e setorial delas, “é

importante, mas não suficiente para bom desempenho dos

clusters. Para este desempenho, é necessária a eficiência

coletiva ativa, em que as empresas agem conjuntamente”,

pois o sucesso de um cluster não é um estado, mas um

processo de obtenção de vantagens competitivas, que

alavancam o desenvolvimento local.

A simples existência do cluster, portanto, não

garante ganhos econômicos para as empresas

componentes,  mas facilita o aparecimento de

características que o habilitam a obter tais ganhos.

Segundo Rizzo e Barbosa (2006), o sucesso de um cluster

é medido pela capacidade de competição das suas

empresas, por sua trajetória evolutiva, pelo processo de

construção industrial, pelo tecido social e pelos traços

culturais locais. Somente um organismo que nasça dele

próprio poderá entendê-lo e impulsionar as suas ações.
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Portanto, o Sindvel (leia-se sempre Sindvel e

AISRS) configura-se como a entidade supraempresarial

que realiza a articulação política e de representatividade

das empresas e instituições do APL em busca de maior

competitividade, embora nem todas sejam associadas2.

A participação dessas instituições é forte e vista

como positiva no município, empenhando-se muito para

organizar, contratar e gerir eventos e serviços em prol das

suas filiadas. O número e as modalidades de eventos/ações

constantes na agenda do sindicato são elevados e

revestem-se de clara ousadia: 243 eventos/ações no ano

de 2011, sendo elas realizadas na própria sede do Sindvel/

AISRS, em empresas e instituições do APL, no Estado de

Minas Gerais, em vários outros estados do Brasil e em

diversos países do mundo, em eventos com duração de

uma hora até missões de 15 dias na Ásia.

Na medida em que as empresas de determinado

lugar se juntam, cooperam e competem entre si, a sua

competitividade coletiva aumenta. Daí a importância da

governança na criação de mecanismos, políticas e

infraestrutura adequados para estimular a competitividade

das empresas, como se verifica na atuação do Sindvel no

APL eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí,

comprovando-se a hipótese de que ele é a entidade que

faz a governança do APL e concluindo-se a avaliação das

11 variáveis da pesquisa.

CONCLUSÃO

Testadas todas as variáveis, e não havendo conflito

com a literatura a respeito dos fundamentos que

caracterizam a existência de um cluster, responde-se a

primeira questão que norteou a investigação, comprovando-

se que o APL eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí é

um cluster completo e maduro.

O resultado da revisão da literatura, que formou

marco teórico da pesquisa, comprovou que o cluster

possui vantagens competitivas para as suas empresas

sobre as situadas fora dele. As micro e pequenas empresas,

assim como as emergentes, normalmente enfrentam

dificuldades de vários tipos. Se isoladas, esses problemas

tendem a se agravar. Tais argumentos, amplamente

amparados pela teoria estudada, indicam que o cluster

representa uma vantagem competitiva importante para as

suas empresas, seu município, região e país.

Conclui-se, portanto, que a existência de um

cluster eletroeletrônico completo e maduro na cidade

representa um espaço para políticas públicas e ações

conjuntas das empresas e instituições locais capazes

de manter  e intensificar o círculo  virtuoso de

crescimento com aumento de emprego e renda,

progresso tecnológico, novos investimentos, mais

exportação, e assim por diante.
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RESUMO

Este artigo apresenta e analisa o acordo de associação celebrado em 20 de abril de 2013 entre as Companhias Kroton

Educacional S.A. e Anhanguera Educacional Participações S.A, em uma operação que criará o maior conglomerado

educacional do mundo, caso seja aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Esta pesquisa

é caracterizada como um estudo de caso qualitativo por meio de (i) revisão teórica sobre o tema de fusões/aquisições;

(ii) descrição e análise do perfil das empresas; e (iii) análise de documentos divulgados pelas empresas em seus portais

de  Relacionamento com os Investidores. O objetivo deste artigo foi diagnosticar os motivos determinantes que

levaram as companhias a utilizar de tais estratégias de crescimento. Constatou-se que as motivações das empresas

Kroton Educacional S.A. e Anhanguera Educacional Participações S.A estão relacionados principalmente com: (i)

Aumento do valor de mercado, (ii) Teoria da Eficiência, (iii) Teoria do Monopólio e (iv) Teoria da Entrada em Novos

Mercados.

Palavras-chaves: Fusão e Aquisição. Motivos Determinantes. Valor de Mercado. Eficiência. Monopólio. Entrada em

Novos Mercados.
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Abstract

This paper presents and analyzes the association agreement signed on April 20, 2013 between the Companies Kroton

Educacional S.A. and Anhanguera Educacional Participações S.A in a transaction that will create the largest educational

conglomerate in the world, if adopted by the Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). This research is

characterized as a qualitative case study by means of (i) literature review on the topic of mergers / acquisitions; (ii)

description and analysis of the profile of the companies; and (iii) analysis of documents released by the companies in

their portals Investor Relations. The purpose of this article was to diagnose the determinants reasons why companies

to use such strategies for growth. It was found that the motivations of Kroton Educational Enterprises SA and

Anhanguera Educational Participacoes SA are mainly related to: (i) increased market value, (ii) Theory of Efficiency, (iii)

Theory of Monopoly and (iv) Theory of Entry New Markets.

Keywords: Merger and Acquisition; Determinants reasons; Market Value; efficiency; monopoly; Entry into New

Markets.

1 INTRODUÇÃO

Os processos de fusões e aquisições constituem

um dos fenômenos empresariais de destaque no cenário

econômico internacional, principalmente a partir dos anos

80, com o intenso desenvolvimento tecnológico, das

telecomunicações, dos transportes, das energias, além da

maior integração de mercados e da abertura econômica de

muitos países.

Embora as fusões e aquisições sejam atividades

que possuem elevado grau de risco e incerteza, muitos

executivos utilizam estas ações com foco estratégico na

geração de valor de mercado. Por esse motivo, esse tema

tem se tornado fonte de análise pelos estudiosos da área

de negócios e finanças.

A partir das teorias de fusões, aquisições e

avaliação de empresas, este artigo objetiva diagnosticar

os motivos determinantes que levaram as Empresas Kroton

e Anhanguera a celebrar um acordo de associação em 20

de abril de 2013, que criará o maior conglomerado

educacional do mundo, caso seja aprovado pelo Conselho

Administrativo de Defesa Econômica1 (Cade).

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo

de caso qualitativo por meio de (i) revisão teórica sobre o

tema de fusões/aquisições; (ii) descrição e análise do perfil

das empresas; e (iii) análise de documentos divulgados

pelas empresas em seus portais de Relacionamento com

os Investidores.

O trabalho começa com uma revisão teórica a

respeito do assunto. Em seguida, será analisada a fusão

entre Kroton e Anhanguera, visando desvendar os motivos

e os objetivos que levaram tais empresas a se unirem. Por

fim, serão apresentadas as considerações finais a respeito

do tema.

REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE FUSOES E

AQUISIÇÕES

A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/

76), em seu artigo 228, propõe a seguinte definição para

fusão: “operação pela qual se unem duas ou mais

sociedades para formar sociedade nova, que lhes

sucederá em todos os direitos e obrigações”. Isto é, o

processo de fusão resulta no desaparecimento das duas

firmas existentes anteriormente e no surgimento de uma

nova firma. Por outro lado, a mesma Lei, em seu artigo

227, conceitua aquisição como uma “operação pela qual

uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que

lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. Ou

seja, é a compra de uma firma por outra, na qual a

adquirente mantém a identidade e a adquirida deixa de

existir.

1 “O Cade é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com missão de zelar pela livre concorrência no mercado, tendo
como uma de suas funções analisar e posteriormente decidir sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de
concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência” (CADE, 2014).

Fusões e Aquisições: uma análise preliminar das motivações determinantes no caso “Krotone Anhanguera”
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Os motivos e hipóteses que justificam a busca

por fusões ou aquisições são amplamente discutidos em

artigos acadêmicos ao longo dos últimos 20 anos. Segundo

Bernardo e Campos Filho (2010), estes processos ocorrem

por várias razões e, em qualquer deles, vários motivos

diferentes influenciam simultaneamente o comportamento

das partes.

Para Ferrari (1996), as empresas que adotam essas

estratégias sempre buscam a geração de sinergias e valor.

Weston e Brigham (2000) definem sinergia como a

condição pela qual o todo é maior do que a soma de suas

partes. Seth (1990) comenta que sinergia existe em uma

aquisição, quando o valor combinado das companhias após

o processo em questão excede a soma dos valores

individuais das duas companhias.

Ingham, Kran e Lovestam (1992) apud Bernardo

e Campos Filho (2010), em suas pesquisas, listaram os

principais fatores que levam às sinergias e à consequente

geração de valor, os quais podem ser citados: a redução

de custos, com a Teoria da Eficiência; a busca por maior

poder de mercado, com a Teoria do Monopólio; a avaliação

diferenciada a respeito de uma empresa, com a Teoria das

Expectativas Assimétricas; a redução ou diversificação de

risco; a entrada em novos mercados; e as compensações

e incentivos tributários.

Eficiência, segundo Bateman e Snell (1998), é a

razão dos resultados pelos insumos. Quando a eficiência

dos processos aumenta, é otimizada a conversão de

insumos em produtos ou serviços. Assim, na Teoria da

Eficiência em fusões e aquisições, de acordo com Trautwein

(1990), o primeiro motivo para que empresas decidam se

unir é a otimização geral dos processos e a redução de

seus custos, que podem ser divididos em:

(i) Sinergias Financeiras: o custo de capital pode,

muitas vezes, ser reduzido, uma vez que os custos

de emissão de títulos estão sujeitos a economias

de escala. Além disso, mais economias podem

ser geradas por meio de uma melhor estrutura de

capital e maior capacidade de alavancagem com

menores custos de endividamento;

(ii) Sinergias Operacionais: é resultado da

combinação das estruturas operacionais das

firmas envolvidas no processo, fazendo com que

a empresa possa oferecer serviços ou produtos

únicos com maior racionalização do esforço de

pesquisa e desenvolvimento; e

(iii)  Sinergias Gerenciais: são realizadas quando

a equipe combinada de administradores possui

maior habilidade de planejamento e monitoração,

beneficiando o desempenho esperado da firma.

Quanto à Teoria do Monopólio, Camargos e Vidal

Barbosa (2005) comentam que a decisão estratégica de se

fundir ou adquirir uma empresa também pode ser motivada

e planejada para o alcance de ganhos com o aumento da

concentração de mercado e da consequente redução da

competição. Desta forma, a empresa resultante pode fazer

com que os preços de seus produtos ou serviços sejam

aumentados gerando lucros de monopólio.

Outra motivação pode ser explicada pela Teoria

das Expectativas Assimétricas. Segundo Grinblatt e Titman

(1990), a empresa compradora pode acreditar que o preço

das ações de uma companhia é menor do que o valor dos

ativos da mesma. De outra forma, a empresa compradora

pode acreditar que os ativos da empresa-alvo estão

subvalorizados porque o mercado de ações está ignorando

informações importantes. Ou ainda, que a empresa-alvo

está subvalorizada porque é administrada de forma

incompetente.

Trautwein (1990) argumenta que empresas que

estejam em um processo falimentar podem se fundir a outras

como caminho para a redução do risco de insolvência. Assim,

é preferível a venda de seu patrimônio para evitar perdas

maiores e, com a ajuda da empresa adquirente, aglomerar os

patrimônios individuais em uma única empresa.

Camargos e Vidal Barbosa (2005) também discutem

que os processos de fusão e aquisição podem ser vistos

como oportunidade para aquelas empresas que desejam

aumentar seu mercado de atuação, o qual elas teriam

dificuldades de conquistar sozinhas.

Por fim, Ross, Westerfiel e Jaffe (1995) salientam

que as empresas podem também procurar por incentivos

advindos de créditos tributários. Os ganhos fiscais

possíveis em uma aquisição são os seguintes: (i) uso de

prejuízos fiscais decorrentes de prejuízos operacionais;

(ii) uso de capacidade ociosa de endividamento e (iii) uso

de fundos excedentes.
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3 .  O CASO KROTON E  ANHANGUERA:

Conforme divulgado no dia 22 de abril de 2013

como “Fato Relevante” nos sites das Empresas Kroton

Educacional S.A. e Anhanguera Educacional Participações

S.A., as duas companhias celebraram em 20 de abril de

2013, um acordo de associação, numa operação que criará

o maior conglomerado do setor educacional do mundo. A

consumação da associação ainda depende da prévia

apreciação e aprovação pelo CADE, que tem prazo máximo

até 13 de junho de 2014 (ANHANGUERA, 2013a).

3.1. SOBRE A ANHANGUERA

O início do Grupo Anhanguera Educacional

Participações S.A. remonta a 1994, com a fundação das

Faculdades Integradas Anhanguera, na cidade de Leme,

no Estado de São Paulo, por um grupo de professores

liderado por Antônio Carbonari Netto e José Luis Poli

(ANHANGUERA, 2013b).

A empresa é listada no Novo Mercado2 desde

2010 da BM&F Bovespa e é negociada com o código

“AEDU3”. Em 2012, ano anterior ao anúncio da fusão,

suas ações sofreram uma valorização acumulada de 72,0%,

um crescimento muito acima do índice de referência da

BM&F Bovespa, o Ibovespa3, que acumulou uma

valorização de 7,4%. Esse crescimento pode ser explicado

pela aceitação do mercado de capitais frente às aquisições

realizadas pela empresa nos últimos 5 anos, as quais têm

apresentado resultados positivos em seus processos de

consolidação, aumentando consideravelmente os resultados

financeiros da Companhia. A Anhanguera encerrou  o pregão

do dia 31 de  dezembro  com 145.690.261 ações ordinárias

precificadas em R$ 34,57 (ANHANGUERA, 2013b).

Em 30 de abril de 2013, foi aprovado o

desdobramento4 das ações representativas do capital

social da Companhia. Assim, cada ação negociada na

BM&F Bovespa foi desdobrada em 3 ações, ou seja, para

2 “O Novo Mercado é a nomenclatura dada pela BM&F Bovespa para o conjunto de empresas que se encontram no mais avançado nível
de governança corporativa. Essas companhias se comprometem, de forma voluntária, a adotar práticas que excedem as exigências da
legislação com referência à governança corporativa e aos direitos dos acionistas” (BMFBOVESPA, 2014a).

3 “O Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com critérios estabelecidos em sua metodologia. (...)
O objetivo do Ibovespa é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do
mercado de ações brasileiro” (BMFBOVESPA, 2014b).

4 “O desdobramento aumenta o número de ações de uma determinada empresa, dividindo o preço de sua ação, não alterando o Valor da
Empresa no Mercado” (BOLSAFINANCEIRA, 2014).

cada ação detida, o acionista recebeu 2 novas ações,

passando assim a deter 3 ações. Desta forma a Anhanguera

passou a ter 437.070.783 ações (ANHANGUERA, 2013c).

3.2 SOBRE A KROTON

Em 1966, em uma sala de aula de Belo Horizonte,

MG, cinco jovens amigos ousaram empreender na área

de educação com o curso Pré-vestibular Pitágoras

(KROTON EDUCACIONAL, 2013a). Hoje, a empresa que

mais tarde se tornou Kroton Educacional S.A. é uma das

maiores organizações educacionais privadas do Brasil e

do mundo.

A Kroton Educacional iniciou na bolsa em 2007

e é listada no Novo Mercado desde 2012 sob o código

“”KROT3". Em 2012, suas ações valorizaram 151,5%,

enquanto que no mesmo período o Ibovespa valorizou

7,4%. Da mesma forma que a Anhanguera, os resultados

da Kroton foram influenciados pelo processo de

consolidação de empresas adquiridas nos últimos anos.

A companhia encerrou o pregão no dia 31 de dezembro

de 2012 com 134.351.938 ações ordinárias

(KROTONEDUCACIONAL, 2013b).

Em 5 de março de 2013, a empresa efetivou o

desdobramento de suas ações na proporção de 2 para 1,

fazendo com que o número de ações em negociação

passasse a ser igual à 268.703.876 ações ordinárias

(KROTONEDUCACIONAL, 2013c).

3.3 SOBRE A FUSÃO

A associação entre as duas empresas representou

o ápice de um movimento de consolidação iniciado há

cerca de cinco anos, período em que Kroton e Anhanguera

empreenderam, respectivamente, 25 e 39 aquisições

(GRANDO, 2013). Além disso, essa parceria também foi

apontada como um possível catalisador para o ingresso

de novos fundos de investimentos no segmento, seguindo
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o exemplo das empresas que cresceram, em boa medida, graças

ao suporte de gestão e aos recursos injetados pelos fundos

Pátria, para a Anhanguera, e Advent, para a Kroton (GRANDO,

2013).

Juntas, as empresas faturaram R$ 4,3 bilhões de

receita bruta nos 12 meses encerrados em 31 de dezembro

de 2012. Na empresa resultante, 73% da receita virá do

ensino superior em campus, 23% do ensino superior em

polos associados e 4% de educação básica. No mercado

de capitais, o valor de mercado das Companhias no dia da

associação chegou há um patamar próximo a R$ 12 bilhões

(ANHANGUERA, 2013a).

Após a consumação da Associação,  a

companhia combinada seguirá listada no Novo Mercado

da BM&FBovespa e suas ações serão detidas pelos

acionistas da Anhanguera e pelos acionistas da Kroton

na proporção de, aproximadamente, 42,52% e 57,48%,

respectivamente (ANHANGUERA, 2013a).

O Conselho de Administração da companhia

combinada terá 13 membros, sendo 7 assentos

destinados à Kroton. O Sr. Rodrigo Calvo Galindo, atual

presidente da Kroton, exercerá a função de Diretor

Presidente da companhia combinada, e o Sr. Gabriel

Mário Rodrigues, um dos principais acionistas da

Anhanguera, será eleito Presidente do Conselho de

Administração (GRANDO, 2013).

3.4  EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DAS COMPANHIAS E

MOTIVOS DETERMINANTES PARA A FUSÃO

           O acordo de associação foi estabelecido com base

na emissão de ações pela Kroton para os acionistas da

Anhanguera. Por esse motivo, este trabalho apresenta o

valor das empresas determinado pelo preço de suas ações

versos a quantidade de ações em circulação.

A combinação das Companhias se dará

mediante a incorporação de ações de emissão

da Anhanguera pela Kroton, nos termos do

artigo 252 da lei das S.A. A relação de troca

acordada para a Associação considerou a

média do preço das ações das companhias

ponderada pelo volume financeiro dos

últimos 30 (trinta) pregões anteriores à

assinatura do Acordo de Associação,

resultando em 1,36428904 ações ordinárias

de emissão da Kroton para cada ação ordinária

de emissão da Anhanguera, sem considerar

os efeitos do desdobramento de 30 de abril

de 2013. Desta forma, para fins da

incorporação de ações da Anhanguera, serão

emitidas 198.763.627 novas ações da Kroton,

observando a relação de troca acima indicada,

para os acionistas da Anhanguera

(ANHANGUERA, 2013a).

Sendo assim, o cálculo para o valor da empresa

combinada no dia anterior ao anúncio da fusão é:

(i) Número de ações da Kroton em 19/04/13:

268.703.876.

(ii) Número de ações que serão emitidas pela

Kroton após a fusão: 198.736.627.

(iii) Número total de ações da companhia

combinada: 467.467.503.

(iv) Valor da ação da Kroton após encerramento

do pregão de 19-abr-13: R$ 24,87.

(v) Valor da companhia combinada em 19/04/13:

R$ 11.626.592.303,76.

O valor de R$ 11.626.592.303,76 da nova

companhia em 19 de abril de 2013 é muito próximo aos

12 milhões de reais anunciados pelas próprias empresas.

Entretanto, o anúncio da fusão causou um agito no

mercado financeiro, fazendo com que as ações das

empresas subissem e incrementassem mais de 1 milhão

de reais logo no dia seguinte ao anúncio. Desta forma,

em 23 de abril de 2013, a nova companhia já valeria R$

12.716.361.350,89.

Em novembro de 2013, novamente, as empresas

vieram ao mercado informar sobre a realização de

análises e estudos para a integração das atividades das

companhias, causando um novo aumento no valor das

ações, como é demonstrado no Gráfico 1.
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Nesses estudos foram identificadas, em caráter

preliminar, determinadas sinergias nas operações das

Companhias que poderiam resultar em uma futura redução

de custos, otimização de despesas e aumento de receitas.

A estimativa de sinergias identificada foi igual a

R$ 300 milhões, sendo que do total, 60% seria decorrente

da redução de custos e despesas, 30% via aumento de

receitas e 10% por meio da otimização do capex recorrente

e da melhora no resultado financeiro da Companhia

combinada (KROTON, 2013d).

Após a aprovação do Cade e das assembleias de

ambas as companhias, a expectativa seria a de capturar a

totalidade das sinergias em até 36 meses após o início da

integração, considerando que 20% do total de sinergias

seria capturado durante os primeiros 12 meses e 60%

durante os primeiros 24 meses.

Na data do fechamento deste artigo, 04 de

fevereiro de 2014, o valor da nova companhia já estaria em

R$ 17.576.778.112,80, o que representa um crescimento de

51,2% em relação ao dia do anúncio do acordo, enquanto

que no mesmo período o Ibovespa sofreu uma queda de

12,9% (INFOMONEY, 2014).

Desta forma, uma vez que as duas altas das ações

das empresas foram influenciadas pela divulgação de

informações sobre a fusão, percebe-se que o acordo

resultou na geração de valor de mercado para as empresas.

Ainda assim, além da motivação principal de gerar valor

de mercado, existem outros motivos que podem ser listados

para que as empresas desejem se fundir. Estes podem ser

diagnosticados com base nas informações disponíveis no

mercado financeiro.

3.5.1 Teoria da Eficiência

Para as empresas em estudo, a economia nos

processos financeiros pode ser um dos fatores de

motivação para desencadear o acordo de associação, visto

que, com a emissão de ações pela Kroton para os acionistas

da Anhanguera, o custo de capital poderá ser reduzido,

uma vez que os custos de emissão de títulos estão sujeitos

a economias de escala. Somado a isto, as próprias empresas

anunciaram que estão previstas sinergias em suas

operações, que poderiam resultar em uma redução/

eliminação de custos e despesas com atividades

corporativas (marketing, finanças, recursos humanos etc.)

na ordem de, aproximadamente, 210 milhões de reais

(KROTON, 2013d).

Além disso, um dos maiores trunfos anunciados

pelas empresas refere-se à geração de maior eficiência

gerencial por meio do time de gestores que a nova

companhia contará. Na instância mais alta de decisão,

segundo a Velluto (2013) atuarão:

(i) Rodrigo Galindo: ex-dono da rede IUNI e

responsável pelo desenvolvimento de um método

de integração de universidades em um tempo



Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.14, n. 1, p. 34-43, 2014                                                                   40

recorde de 90 dias, metade do que se fazia no

setor;

(ii) Ricardo Scavazza: atual presidente da

Anhanguera;

(iii) Mares Guia: fundador da Rede de Escolas de

Ensino Básico Pitágoras;

(iv) Integrantes da família Laffranchi: ex-donos

da Unopar, a maior rede de ensino a distância do

país;

(v) Antônio Carbonari: fundador da Anhanguera.

3.5.2 Teoria do Monopólio

Não há meios de se afirmar que as Empresas

Kroton e Anhanguera tenham tido pretensão de

empregar e se beneficiar de efeitos anticompetitivos no

segmento de educação. Ainda assim, no dia 04 de

dezembro de 2013, a Superintendência Geral do Cade

recomendou a impugnação do processo de fusão entre

as empresas, citando preocupação concorrencial

(ALERIGI JUNIOR e AYRES 2013).  De acordo com o

documento, a fusão das empresas representaria riscos

de concentração em mercados de ensino presencial e à

distância no Brasil com séria potencialidade de efeitos

anticompetitivos em diversos mercados decorrentes da

fusão.

Ainda assim, os executivos das empresas

alegam que não há pontecial idades de efeitos

anticompetitivos, pois o ensino superior privado no país

ainda é muito pulverizado, pois mesmo criando a maior

empresa de educação do mundo e valendo mais que o

dobro da segunda colocada mundial, a chinesa New

Oriental que vale cerca de US$ 3 bilhões, Kroton e

Anhanguera tinham juntas apenas 14% do total dos

alunos de instituições privadas no Brasil no final de

2012 (SOUZA, 2013).

Por outro lado, o segmento de ensino à

distância apresenta menor fragmentação. Considerando

apenas os alunos deste ramo, Kroton e Anhanguera

somadas alcançam aproximadamente 34% do mercado

segundo os números de 2012 (SOUZA, 2013). A principal

concorrente, a Estácio de Sá Participações S.A., tem

uma fatia próxima de 5%. Fato que é a principal fonte e

argumentação para a impugnação do processo.

Com o anúncio feito pelo Cade, as empresas

sofreram uma queda no mercado de ações e alegaram que

procurarão “eventuais remédios, impostos ou via de acordo

com as partes, que solucionem os problemas concorrenciais

identificados” (ALERIGI JUNIOR e AYRES, 2013).

3.5.3 Entrada em novos mercados

Abrir novos mercados de atuação é essencial

para qualquer empresa que deseja aumentar suas receitas.

Para Kroton e Anhanguera um dos pontos mais favoráveis

em uma associação seria exatamente a complementaridade

geográfica e de setor de atuação.

A Anhanguera tem forte presença em São Paulo,

Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul. Já a Kroton está mais estabelecida no Mato Grosso,

Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Paraná. Além da

complementaridade geográfica, há a complementaridade

no setor de atuação, pois, enquanto a Anhanguera tem

seu ponto forte em aulas presenciais e ensino básico, a

Kroton é líder no ensino adistância (CARVALHO, 2013).

Outro fator que pode ser citado é o aumento da

exposição das empresas no mercado. Além do acréscimo

no valor das ações, o qual não teria ocorrido sem o anúncio,

as duas empresas foram incluídas em 30 de agosto de 2013,

na carteira teórica do Ibovespa, que passou a valer a partir

de 02 de setembro. O anúncio marcou a entrada do setor

de educação na carteira (ANHANGUERA, 2014d).

CONCLUSÃO

Este artigo analisou a fusão entre Kroton e

Anhanguera, diagnosticando os motivos determinantes

que levaram as empresas a se unirem.

Com o anúncio do acordo, as companhias

sofreram um crescimento de 51,2% até a data do

fechamento deste artigo, 04 de fevereiro de 2014; enquanto

que, no mesmo período, o Ibovespa sofreu uma queda de

12,9%. Desta forma, uma vez que as altas das ações das

empresas foram influenciadas pela divulgação de

informações sobre a fusão, conclui-se que o acordo

resultou na geração de valor de mercado para as empresas.

Gestão
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Além do crescimento no valor das empresas frente

ao mercado financeiro, foram diagnosticados outros

motivos para a associação, os quais estão relacionados à

Teoria da Eficiência, à Teoria do Monopólio e à Teoria da

Entrada em Novos Mercados.

A Teoria da Eficiência teve como base três

aspectos principais: (i) um estudo feito pelas próprias

empresas, o qual prevê uma sinergia de aproximadamente

300 milhões de reais por meio de uma maior eficiência

operacional; (ii) a geração de economias de escala nos

custos financeiros da empresa com a emissão de mais

198.736.627 ações pela Kroton; e (iii) a formação de uma

equipe gerencial com os melhores administradores de

empresas educacionais com fins lucrativos do país.
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RESUMO

Este artigo trata de metodologias de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. O artigo enfoca as contribuições da

Teoria Sócio-Histórico-Cultural com o objetivo de ressaltar sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem de

línguas, principalmente Língua Inglesa. Esta teoria foi desenvolvida por Vygotsky (1998) e Leontiev (2004). Para

concluir, a educação deve entender os alunos e professores como participantes da sociedade envolvidos em um

ambiente de interação cujos conhecimentos são mediados por textos com conteúdo significativo para sua história e

cultura.

Palavras-chave: Metodologias. Língua inglesa. Teoria Sócio-Histórico-cultural. Aprendizagem.
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O processo de Ensino-Aprendizagem de língua Inglesa à luz da teoria sociointeracionista

ABSTRACT

This article deals with methodologies of teaching and learning of English. The article focuses on the contributions of

Socio-Historical-Cultural Theory with the purpose of enlightening the importance to the process of teaching and

learning languages, specially English Language. This theory was developed by Vygotsky (1998) and Leontiev (2004),

where education must understand the students and teachers as participants of society involved in an environment of

interaction whose skills are mediated by significant texts to their history and culture content.

Keywords: Methodologies. English. Socio-Historical-cultural Theory. Learning.

1 INTRODUÇÃO

O ensino de línguas estrangeiras apresenta

desafios à comunidade escolar desde suas origens.

Professores e pesquisadores questionam-se sempre a

respeito do melhor método de se ensinar e aprender uma

língua estrangeira. Os métodos mais difundidos ao longo

dos últimos anos não suprem as necessidades

comunicacionais sociais. Para corroborar esta afirmação,

basta olhar as provas aplicadas pelos órgãos educacionais.

As avaliações dos institutos de educação no

Brasil mostram que, nos últimos anos, os alunos oriundos

de escolas públicas apresentam habilidades insuficientes

para ler e compreender textos. Particularmente, o ensino

de língua inglesa apresenta inúmeros fatores que

contribuem para essa dificuldade, tais como falta de

domínio do idioma por partes dos professores,

infraestrutura inadequada das salas de aula e,

principalmente, metodologia ultrapassada.

Neste século XXI, a educação passa por uma

mudança de paradigma. Os parâmetros anteriormente

aplicados em sala de aula mostram-se falhos. O modelo em

que o professor é a única fonte de conhecimento não é

mais válido. A nova geração apresenta-se mais crítica,

questionadora e tecnológica. Um método que valorize a

interação, a produção de conhecimento e a troca de

informações se faz necessário.

Os estudos desenvolvidos por Vygotsky (2003)

e seus discípulos no início do século passado têm sido

cada vez mais utilizados em pesquisas no mundo todo. O

psicólogo russo desenvolveu ideias para uma Teoria

Sócio-Histórico-Cultural (sociointeracionismo), que lança

um novo olhar sobre o processo ensino-aprendizagem.

Para nortear este trabalho, a seguinte questão é

escolhida: Na sociedade atual, quais as contribuições do

sociointeracionismo para um ensino eficaz de língua

estrangeira (inglês)?

Com uma crescente importância mundial em uma

era informatizada e consequentemente globalizada, a

Língua Inglesa desempenha papel relevante em vários

setores da vida social. Dessa forma, é importante que o

aluno, hoje em dia, ao concluir seu ciclo de educação, seja

capaz de ler textos. No entanto, os alunos concluintes do

ensino médio no Brasil possuem apenas conhecimentos

rudimentares da gramática da língua inglesa. Assim, a

participação em provas e concursos, a continuidade de

seus estudos e até a integração a um mundo mais igualitário

se torna prejudicada.

Com essas informações, este texto enfoca,

através de estudo bibliográfico, metodologias usadas ao

longo dos anos no ensino de línguas estrangeiras e

principalmente a Teoria Sócio-Histórico-Cultural de

Vygotsky (2003) e suas contribuições para a área da

educação atual em geral e no ensino de língua estrangeira

em particular.

2 ALGUNS MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS AO

LONGO DA HISTÓRIA

A relação ensino-aprendizagem de línguas já

passou por diversas fases. O foco do ensino centrava-se

primeiramente no aluno, depois no professor e logo depois

na interação. Hoje em dia, na área educacional, compreender

cada um destes focos é essencial para situar o ensino em

uma rede intrincada em que cada elemento influencia o

resultado geral. Não se pode mais isolar cada aspecto da
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escola. É preciso posicionar professor, aluno e escola

em um contexto sócio-histórico-cultural mais amplo. A

escola é um microcosmo situado em uma rede de

aprendizado maior.

Como é esperado acontecer, o ensino-aprendizagem

de línguas em suas abordagens e metodologias acompanhou

a evolução da sociedade e suas diferentes necessidades.

Porém, os métodos não são automaticamente excluídos

assim que se adota um novo. Os diversos métodos ainda

estão presentes na sociedade e são amplamente utilizados.

É necessário distinguir abordagem de método de

ensino. Segundo Richard e Rodgers (2001 apud RAPAPORT,

2008, p. 65), a abordagem é “um conjunto de pressupostos

sobre o que está envolvido no ensino e na aprendizagem de

uma língua, é a forma que um professor escolhe para ensinar

algo.”

Já método é um plano sistemático de ensino que está

baseado na combinação de determinadas abordagens e de

uma gama de técnicas a serem aplicadas (RICHARD;

RODGERS, 2001, p. 65). Morosov e Martinez acrescentam que:

Em uma educação moderna em que os indivíduos

precisam ser críticos, compreender os diferentes métodos

e abordagens no ensino de língua estrangeira leva os

professores a compreender quais concepções de língua e

ensino estão por trás de determinado método. A seguir um

resumo dos principais métodos praticados ao longo dos

últimos anos.

2.1 O método da tradição gramatical

Segundo Morosov e Martinez (2008), este é o

método mais antigo no ensino de línguas, muito difundido

entre 1840 e 1940, principalmente na Europa. O método

consistia na “decoreba” (aspas do autor) de listas de

tempos verbais e vocabulário com o objetivo de

decodificar a língua estrangeira aprendida. A crítica a este

método está principalmente na falta de interação em sala

de aula. O professor é detentor do conhecimento, não há

espaço para compartilhar informações e a língua é

entendida como um código neutro e transparente.

Com o avanço da Revolução Industrial na Europa

do século XX e uma necessidade de comunicação entre

os países, houve uma generalizada insatisfação com o

método da tradução gramatical. Especialistas na área

propuseram diferentes formas de ensino na intenção de

superar o método anterior. Surge o método direto.

2.2 O método direto

Segundo Rapaport (2008), Berlitz (1852-1921) foi

o idealizador deste método. Este consistia numa

comunicação direta na língua alvo entre professor e aluno.

Não era permitido o uso da língua materna, o significado

era dado com auxílio de gestos, figuras e mímica. O

aprendizado imitava a trajetória de uma criança ao aprender

sua língua materna. Os linguistas criticaram este método

pela falta de embasamento teórico que possuía. A língua

ainda era vista como um código neutro e transparente.

Com a busca por uma teoria da língua e uma concepção de

ensino melhor surge o método audiolingual.

2.3 O método audiolingual

Surgido nos Estados Unidos logo após a Segunda

Guerra Mundial, esse método possui um embasamento

teórico da linguística estruturalista e da psicologia em sua

teoria comportamentalista. A base deste método está em

decorar estruturas gramaticais segundo um grau de

complexidade. Acreditava-se que a língua se aprendia por

repetição, exercícios de reforço e formação de hábitos, tais

exercícios são conhecidos como drills. Esse método levou

a certas crenças como o fato de supor que a língua perfeita

é aquela que os nativos falam. No final da década de 1950, o

linguista americano Chomsky (1957) desafiou esta teoria

comportamentalista da língua ao afirmar que os humanos

possuem a capacidade de entender e produzir uma

linguagem que nunca aprenderam por hábito.

Encorajados pelas ideias de Chomsky (1957),

linguistas, sociolinguistas, psicólogos e educadores passaram

a defender uma aprendizagem em termos de interação e

desenvolvimento social. No centro dos estudos da interação,

aprendizagem e desenvolvimento social está o psicólogo

Está relacionado a como o ensino deve ser
conduzido. [...] um conjunto generalizado de ações
ocorridas em sala de aula com o intuito de atingir
objetivos linguísticos, isto é, o professor segue
uma sequência de técnicas que, se fossem
aplicadas “corretamente” e seguidas à risca, fariam
com que os resultados da aula fossem atingidos.
(MOROSOV e MATINEZ, 2008, p. 23).
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russo Vygotsky (1998), cujas ideias começam a ser

descobertas, principalmente no Ocidente.

Importante teórico, Vygotsky (1998), ainda hoje,

influencia pesquisadores nacionais e internacionais da

educação, psicologia, linguística e linguística aplicada

como Liberali (2004), Magalhães (1994, 2007), Moita Lopes

(2003), Celani (2002), Engestrom (1987, 1999), entre outros.

3 PEQUENA BIOGRAFIA DE VYGOTSKY

Nascido em 17 de novembro de 1896 na cidade

de Orsha em Bielaus, país da extinta União Soviética, sua

família possuía situação econômica bastante confortável

e oferecia educação de qualidade aos filhos. Seu pai era

chefe de departamento em um banco em Gomel e

representante de uma companhia de seguros. Ele foi o

segundo entre oito irmãos, sua mãe era professora formada,

porém não exercia a profissão. Vygotsky (1998) cresceu

em ambiente de grande estímulo intelectual. Segundo

Oliveira,

Apesar de sua vida curta, sua produção escrita

foi vasta, tendo escrito aproximadamente 200 trabalhos

científicos em diversas áreas. Vygotsky (1998) casou-se

em 1924 com Smekhova e teve duas filhas. Conviveu com

a tuberculose desde 1920, doença que o vitimou em 1934.

4 VYGOTSKY E A EDUCAÇÃO:

As ideias de Vygotsky (1998) que serão tratadas

aqui não constituem um método de ensino no sentido

explicitado acima, mas sim uma perspectiva de ensino-

aprendizagem. Suas ideias são utilizadas na área da educação

como fundamentação teórica para sustentar práticas em sala

de aula. Vygotsky (1998) junto com outro importante teórico

da educação, Piaget (1896 – 1980), foi um teórico cognitivista.

A grande novidade apresentada é que eles procuraram explicar

como se processa interiormente a aprendizagem.

Uma de suas principais ideias é a teoria sócio-

histórica-cultural do desenvolvimento psicológico.

Segundo Oliveira, “o homem transforma-se de biológico

em sócio-histórico, num processo em que a cultura é parte

essencial da constituição da natureza humana.”

(OLIVEIRA, 1997, p. 24). O teórico pretendia uma

abordagem que buscasse a síntese do homem como ser

biológico, histórico e social. Ele sempre considerou o

homem inserido na sociedade e sua abordagem sempre foi

orientada para os processos de desenvolvimento do ser

humano com ênfase na dimensão sócio-histórica e na

interação do homem com o outro no espaço social. A

abordagem sociointeracionista busca caracterizar os

aspectos tipicamente humanos do comportamento e

elaborar hipóteses de como as características humanas se

formam ao longo da história do indivíduo. Foi durante a

Revolução Socialista que Vygotsky (1998), preocupado

com a educação de seu país, desenvolveu essa teoria. Ao

explicar Vygotsky (2008), Lakomy (2008) vai dizer que:

Essa concepção de desenvolvimento aplicada à

educação vai entender que a criança deve ser colocada

como participante ativa de seu processo de aprendizagem,

não sendo mais um recipiente passivo de conhecimento.

O sujeito não apenas recebe o que vem do exterior, mas

também interfere, transforma. Sujeito e mundo são tratados

conjuntamente e não isoladamente. A cultura é mediada

pela relação sujeito-sujeito.

Outra ideia central para Vygotsky (1998) é o conceito

de mediação. Segundo Oliveira, “a relação do homem com o

mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada,

sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários

entre o sujeito e o mundo” (1997, p.24).

A maior parte de sua educação formal não foi
realizada na escola, mas sim em casa, por meio
de tutores particulares. Apenas aos 15 anos é
que ingressou num colégio privado, onde
frequentou os dois últimos anos do curso
secundário, formando-se em 1913. Ingressou,
então, na universidade de Moscou (...). Ao
mesmo tempo em que seguia sua carreira
universitária principal, frequentou cursos de
história e filosofia na Universidade Popular de
Shanyavskii. Embora não tenha recebido
nenhum título acadêmico dessa universidade,
aí aprofundou seus estudos em psicologia,
filosofia e literatura, o que foi de grande valia
para sua vida profissional posterior
(OLIVEIRA, 1991, p. 19).

O desenvolvimento cognitivo da criança é um
processo de assimilação ativa do conhecimento
histórico-social existente na sociedade em que
ela nasceu. Esse conhecimento é internalizado e
transformado pela criança através da sua
interação ou trocas sociais com as pessoas que a
rodeiam (LAKOMY, 2008, p.39).
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     “A figura (...) representa as possibilidades de relações

sujeito-objeto. Elas são não-mediadas, diretas e em algum

sentido naturais, ou são mediadas por artefatos

culturalmente desenvolvidos” (DANIELS, 2003, p. 25).

     Outro importante conceito de Vygotsky (1998) com

implicação direta na relação ensino-aprendizagem é a zona

de desenvolvimento proximal (ZPD), conceito que envolve

saber que o cérebro humano está em constante processo

de aprendizado. Vygotsky (1998) vai afirmar que a criança

começa a aprender antes de entrar na escola. A criança

possui uma gama de conceitos chamados “conceitos

cotidianos” (1998), que ela aprende fora da escola. Na

escola, a criança vai entrar em contato com os chamados

“conceitos científicos” (1998).

Outros estudiosos se debruçam sobre este

conceito. Segundo Daniels,

Cole (1996) põe o conceito (mediação) no cerne
de sua concepção de psicologia cultural. Ele
identifica as características principais de uma
psicologia cultural geral e desenvolve sua própria
versão de uma abordagem cultural-histórica da

área (DANIELS, 2001, p. 24).

A ação mediada situa-se em um contexto.

Segundo Daniels “os mediadores servem como meios pelos

quais o indivíduo age sobre fatores sociais, culturais e

históricos e sofre a ação deles.” (2003, p. 25).  Na mediação,

um elemento intermediário se põe na relação indivíduo e

meio. Cole (1996 apud Daniels, 2001) representa a ação

mediada da seguinte forma:

Para desenvolver, então, a criança primeiramente

precisa aprender. Aprendizagem impulsiona o desenvolvimento.

Estes dois conceitos não estão separados, mas sim, muito

próximos. “Aprendizagem e desenvolvimento não entram em

contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão

ligados entre si desde os primeiros dias de vida da criança”

(VYGOTSKY, 1988, p. 110).

Então, quando a criança entra na escola, ela

possui um nível de desenvolvimento e é este nível de

desenvolvimento que vai definir sua capacidade de

aprendizagem. No entanto, não há apenas um nível de

desenvolvimento na criança, mas dois. “ao primeiro destes

níveis chamamos nível de desenvolvimento efetivo da

criança” (VYGOTSKY, 1988, p. 111).

Ou seja, é aquilo que a criança é capaz de fazer

sozinha, sem o auxílio de um adulto ou imitar. No entanto,

através de experiências, Vygotsky (1998) demonstrou que

a criança é capaz de realizar um grande número de ações

que supera a sua capacidade atual. Mas é preciso certo

auxílio para a criança realizar esta tarefa.

Com o auxílio da imitação na atividade coletiva

guiada pelos adultos, a criança pode fazer muito mais do

que com a sua capacidade de compreensão de modo

independente. A diferença entre o nível das tarefas

realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas

que podem desenvolver-se com uma atividade

independente define a área de desenvolvimento potencial

da criança (VYGOTSKY, 1988, p. 112).

A compreensão desta área de desenvolvimento é

essencial para um bom trabalho em sala de aula, já que, conhecer

os alunos define as melhores atividades a serem trabalhadas,

atividades que favoreçam interação e desenvolvimento.

4.1 ATUALIZAÇÃO DAS IDÉIAS VYGOTSKIANAS

Uma das maiores contribuições de Vygotsky

(1998) que pode ser aplicada ao campo de ensino de línguas

está em enxergar uma nova compreensão da linguagem

humana. A concepção vygotskiana de linguagem é como

uma ferramenta psicológica de comunicação. “A função

primordial da linguagem é comunicação, intercâmbio

social” (VYGOTSKY, 1998, p. 5).  O papel do professor

neste contexto é fundamental, já que os modos como

organiza a linguagem são centrais para uma construção

de sentidos e significados pelos alunos.
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O professor de línguas deve acompanhar as

mudanças sociais, políticas e culturais que transformam a

sociedade e moldam o comportamento, o pensar e o agir

das pessoas, pois essas mudanças se refletem nas práticas

de sala de aula e são percebidas pelo uso da linguagem. O

professor não é mais um transmissor de informação, mas

um colaborador na construção do conhecimento cujo

principal instrumento é a linguagem. O conhecimento não

se transmite diretamente, é necessário que o aluno o vivencie.

O vivenciar de experiências pessoais faz com que

o aluno adquira uma nova linguagem. A relação com a

língua deve se dar de forma ativa.

A importância deste instrumento de ensino,

principalmente nas aulas de línguas, dá-se pelo fato de

Vygotsky (1998) afirmar que a linguagem determina o

desenvolvimento do pensamento. A linguagem faz parte

do conhecimento que o aluno processa dentro da cultura

e do meio social em que está inserido. Dessa forma, a

prática docente que compreende as ações em sala de aula

e os participantes da sociedade como seres sócio-

histórico-culturalmente construídos é mais capaz de

motivar mudanças, já que, as ações dos indivíduos são

motivadas a partir das ações dos outros e produzidas a

partir das ações dos outros (VYGOTSKY, 1994).

Por muito tempo o ensino de língua inglesa esteve

em um vácuo linguístico. Os antigos métodos não

compreendiam a linguagem como ferramenta de comunicação,

consequentemente, não era inserida na sócio-história dos

participantes. Os exercícios de repetição e tradução

comumente utilizados não construíam significados, o que

resultava na insuficiência do aprendizado. O aluno não fixava

o que via em sala de aula e, consequentemente, esquecia.

Para Vygotsky (1998), o ato de fala não exprime

apenas palavras de forma mecânica. O ato de fala, as

palavras, são generalizações da realidade experimentada

pelo ser humano. O significado é parte inalienável da palavra,

e faz parte tanto do pensamento quanto da linguagem. “O

significado é um ato de pensamento no sentido completo

da expressão” (VYGOTSKY, 1998, p. 6).   O autor afirma, “a

comunicação real exige o significado. Isto é, a generalização

[...] A verdadeira comunicação humana pressupõe uma

atitude generalizadora [...] O pensamento do homem reflete

a atualidade conceituada” (VYGOTSKY, 1998, p. 7).

A sala de aula é um contexto de ação em que

professores e alunos estão em constante interação para

compreensão, produção e retomadas de sentidos e

compartilhamento de significados. Para promover

transformações em sala de aula, o professor precisa de

instrumentos eficazes de ensino.

A escolha correta dos instrumentos nesta

contemporaneidade multicultural e multissemiótica conduz

um eficaz aprendizado de língua estrangeira. O ensino dos

“gêneros do discurso” no sentido backtiniano do termo,

ou seja, “tipos relativamente estáveis de enunciados”

(BACKTIN, 1992, p. 301), traz grandes contribuições para

esta questão, principalmente porque vai ao encontro da

“comunicação real” proposta por Vygotsky (1998).

Recentemente, estudos de Dolz e Schneuwly (2004),

traduzidos por Rojo e Cordeiro (2004), enriqueceram os

trabalhos com os gêneros em sala de aula. Schnewly (2004)

vai salientar o gênero como “um instrumento psicológico no

sentido vygotskiano do termo” (SCHNEWLY, 2004, p. 22).

O trabalho, neste sentido, permite compreender a

língua em uma perspectiva dialógica, com caráter histórico,

no qual o contexto determina o sentido da palavra. A língua é

compreendida como realidade concreta. Como afirma Liberali,

O ensino de gêneros focaliza textos
materializados na vida diária, com características
sociocomunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição
característica (Bakhtin, 1992). Alguns exemplos
são telefonema, sermão, carta comercial, carta
pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalística
[...] O trabalho centraliza a atenção em discutir
as várias características do gênero e as
capacidades que requerem dos sujeitos em ação

por meio deles (LIBERALI, 2009, p. 11).

O trabalho com gênero na atualidade vem suprir

a carência no ensino de textos na escola. Formar cidadãos

com capacidade de “leitura interpretativa, reflexiva e

crítica” (ROJO, 2004, p. 10) é essencial nesta sociedade

cuja globalização da economia e a rapidez com que as

informações são transmitidas fazem com que os

indivíduos entrem em contato com diferentes tipos de

discursos.

CONSIDERAÇÕES   FINAIS

Na área da educação, ainda há uma carência de

pesquisas sobre a relação teoria e prática na sala de aula.

Questões surgem como: Até que ponto uma teoria deve ser
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Nenhuma aula deve estar situada em um vácuo,

mas sim, deve ser vista pelos alunos e professores como

uma prática social realizada com temas relevantes, atuais e

propriamente contextualizados. A aula não é uni direcionada

no sentido professor-aluno, mas o que ocorre é uma interação

em que ambos constroem conhecimento através da

atribuição de sentidos e significados aos assuntos

discutidos. Lima resume as ideias apresentadas:

Se quiser definir o aprendiz da primeira década
do século XXI com uma palavra [...] seria:
textual. Os saberes contemporâneos como a
linguística textual, análise do discurso,
pragmática, pedagogia crítica, com base no
método Paulo Freire, os estudos da tradução e
outros baseiam-se na noção ampla de
textualidade como um fator decisivo na
construção de significados. Assim, fora do texto
–e do contexto – não existe significado possível.
Hoje, somente quem é capaz de ler o texto no
seu sentido mais abrangente, atingindo o nível
do discurso, com todas as suas implicações
linguísticas, estéticas, socioculturais e políticas,
será considerado alfabetizado (ou letrado)

(LIMA, 2009, p. 48).

Há uma gama de formas textuais sociais que

devem ser trabalhadas em sua base real de forma interativa

em sala de aula, de modo a construir no aluno um

conhecimento que possa ser aplicado fora da escola.

Educação

utilizada? Como os professores relacionam teoria e prática?

Pode-se utilizar apenas uma metodologia?

No entanto, é  comprovado que a prática do professor

deve ter sustentação teórica. As ideias sobre o

socionteracionismo de Vygotsky (1998) constituem uma grande

contribuição para a escola.

Deve-se acrescentar que, primeiramente, o professor

deve conhecer seus alunos e a gama de conhecimentos que

eles possuem para que possa adequar o método. Os métodos

não são excludentes, mas complementares. Utilizar-se de um

não significa excluir completamente o outro. O método deve

ser adequado ao contexto social específico.

É o meio social que alavanca o desenvolvimento

do indivíduo. Ao terminar o ciclo escolar, o aluno deve ser

capaz de transitar nas diferentes esferas sociais. Dessa

forma, o ensino de línguas se insere como importante

interface de conteúdos significativos para a história e cultura

do aluno. O currículo ensinado deve acrescentar e

desenvolver.

Um currículo educacional que centraliza na

mediação entre pessoas e textos entende os sujeitos como

partes da sociedade e não exteriores a ela. São sujeitos

que agem no social e tomam consciência de sua cultura e

história, pois o aprendizado ocorre em um contexto social

específico (VYGOTSKY, 2007, p. 40).
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RESUMO

A pesquisa “Os sentidos da avaliação na Educação Infantil” se organiza em um estudo bibliográfico e exploratório e se

propôs a observar os sentidos de avaliação presentes nas ações dos docentes na Educação Infantil. Neste estudo

foram investigados fatos que descrevem o processo didático de avaliação constituídos nesse nível de ensino e seus

modos de organização e sistematização.  A partir das informações sobre a articulação do processo avaliativo pelos

docentes, percebeu-se os sentidos de avaliação presentes no processo didático e suas influências educativas práticas

propostas. Logo, esses estudos fornecerão pistas que contribuirão significativamente na compreensão dos sentidos

de avaliação presentes na cultura educacional e suas contradições na articulação teórica e prática dos processos

avaliativos utilizados. E, também a (re-) significação da formação inicial e continuada dos professores de Educação

Infantil.

Palavras-chave: Avaliação. Cultura. Ação Docente. Ensino-aprendizagem. Educação Infantil.

ABSTRACT

This article is a documentary and exploratory study that intend to monitor the results of evaluation which are present

in the actions of teachers in Early Childhood Education. In this study, the teaching evaluation processes which

currently exist in Early Childhood Education, and its organization and systematization, will be investigated. In joint

evaluation processes by teachers, the study will evaluate the methods present in educational assessment processes

and their influence on educational practices proposed by teachers. These studies provide indicators which will contribute

significantly to the understanding of sense evaluation present in educational culture and its contradictions in the

theoretical articulation and practice of evaluation processes used. Moreover, the study shows the significance of the

processes of initial and continuing education training of teachers in Early Childhood Education.

Keywords: Review. Culture. Lecturer action. Teaching and learning. Early Childhood Education.
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação é um mecanismo presente em todas as

relações humanas, pois faz parte de sua natureza estabelecer

comparações, fazer juízo de valores, quantificar e qualificar.

Não obstante, no processo escolar a avaliação assume um

relevante papel na articulação do processo didático.

Tradicionalmente, incide de modo substancial sobre as ações

educativas e se coloca como um mecanismo de imputação de

notas e/ou de estabelecimento de valores sobre a qualidade

dos trabalhos desenvolvidos, tanto pelos profissionais da

educação, quanto dos resultados obtidos em atividades

produzidas pelos alunos. Neste sentido, no processo didático,

a avaliação se coloca como um instrumento de julgamento

quantitativo de produção de conhecimentos pelos alunos e,

em grande parte, o juízo de valores se encontra determinado

pelos professores.

Entretanto, o processo de avaliação pode se tornar

um valioso mecanismo para regulação do processo didático,

aferindo significados importantes tanto para o processo de

ensino como de aprendizagem. Logo, se percebe a importância

de observar, nessa cultura de avaliação proposta pelos

educadores da Educação Infantil, o significado da avaliação

estabelecido pelos docentes; os critérios de avaliação na

Educação Infantil; os instrumentos de avaliação mais utilizados

em suas práticas; as rotinas de avaliação organizadas pelos

professores; o reconhecimento das determinações

legais sobre a forma de organização e o desenvolvimento do

processo avaliativo desse nível de ensino.

Ao compreender os sentidos da avaliação pelos

modos como os professores da Educação Infantil a significam,

permitiu-se a percepção dos sentidos de avaliação presentes

na cultura escolar da Educação Infantil e suas contradições na

articulação teórica e prática desse processo didático. E, ao se

dimensionar a cultura de avaliação nessa etapa educacional,

pistas foram fornecidas para o redimensionamento dos

processos de formação docente, inicial e continuada dos

professores educadores das crianças pequenas, na Educação

Infantil.

2   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa iniciou-se com um estudo bibliográfico

e exploratório a respeito da avaliação formativa e reguladora; a

avaliação na Educação Infantil e seus modos de articulação na

prática educativa, conforme as legislações vigentes; os tipos e

instrumentos de avaliação na Educação Infantil; a avaliação e

o papel do professor na regulação da prática educativa na

Educação Infantil.

A partir deste estudo, realizou-se uma pesquisa

exploratória sobre os sentidos de avaliação postos pelos

professores na Educação Infantil. Os dados foram colhidos

por meio de entrevistas escritas realizadas individualmente com

um grupo de professores de uma instituição de Educação

Infantil, da região sul de Minas Gerais¹, tendo como objeto de

pesquisa os sentidos presentes na cultura da avaliação

articulada e desenvolvida no processo didático neste nível de

ensino.

Estima-se que os sentidos classificatórios e

coercitivos no processo de avaliação ainda se fazem presentes

na cultura educacional da Educação Infantil, muito embora tal

fato já contrarie os atuais pressupostos teóricos e legais

presentes nas legislações vigentes.

3 O PAPEL DA AVALIAÇÃO NO PROCESSO

EDUCACIONAL:

No processo de avaliação escolar, tanto os

educadores quanto os aprendizes exercitam o olhar observador

sobre os fatos e situações escolares constituídos para que

tomadas de decisões sejam efetivadas e ações futuras sejam

organizadas no atendimento significativo às necessidades

educativas avaliadas.

Avaliar a prática pedagógica do ensinar e do aprender

torna-se, nessa perspectiva, um ato intencional e planejado,

pois tal processo se orienta por critérios previamente refletidos

e analisados. Quando isso não acontece, a avaliação perde a

sua essência e se coloca na estreita concepção classificatória

com fins de promoção ou reprovação. Nesse caso, a prática

avaliativa empobrece as atividades educativas, pois seus

resultados não fornecem indicadores educacionais favoráveis

para a melhoria da qualidade do ensino e, de modo consequente,

na continuidade da aprendizagem de seus educandos.

3.1 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO

INFANTIL BRASILEIRA: PRINCÍPIOS LEGAIS

A legislação educacional vigente apresenta a

avaliação como ponto nodal e estratégico na articulação

do ensino em função do bom desenvolvimento da
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aprendizagem do educando. Tal como explicitada no artigo

31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/

96, a avaliação na Educação Infantil se organiza mediante

“acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem

o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino

fundamental” (BRASIL, 1996).

Isso significa que a avaliação nesse âmbito de

ensino não assume a função de exclusão, nem de

discriminação ou classificação do aprendiz conforme o grau

de aprendizagem desenvolvido, mas de organização do

ato pedagógico. As instituições de Educação Infantil, sob

a ótica da garantia de direitos, são responsáveis por “criar

procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e

das conquistas das crianças” (BRASIL, CNE/ CEB,

Resolução 20, 2009, p. 16).

Nessa perspectiva, a avaliação se constitui em

um processo contínuo e significativo de análise do

desenvolvimento escolar infantil, na consideração de todo

o fazer pedagógico realizado no cotidiano escolar, com

respeito às particularidades da criança pequena. Desta

forma, o educador deve conceber e organizar o processo

de avaliação na Educação Infantil, tal como orientado no

artigo 10 º, incisos I, II e III, das Diretrizes Curriculares

Nacionais da Educação Infantil garantindo:

[...]
I - a observação crítica e criativa das atividades,
das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano;
II - utilização de múltiplos registros realizados
por adultos e crianças;
III - a continuidade dos processos de
aprendizagens por meio da criação de estratégias
adequadas aos diferentes momentos de transição
vividos pela criança;

�[...] (BRASIL, CNE/CEB, Resolução n  05,
2009).

Este processo de avaliação, tal como orienta a

legislação vigente, requer do educador a atenção e a

constância na observação e documentação da

aprendizagem e sobre o processo de desenvolvimento de

cada criança pequena. Isto porque tais ações fornecerão

indicadores fundamentais para a coerente articulação

didático-pedagógica das práticas educativas às

necessidades de sua demanda.

Percebe-se, portanto, que a avaliação na

Educação Infantil se caracteriza em “[...] um conjunto de

ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições

de aprendizagens oferecidas e ajustar a sua prática às

necessidades colocadas pela criança [...]” (BRASIL,

RCNEI, 1998, Vol. 1, p. 59).

Nesse caso, não há a menor vinculação da

avaliação na Educação Infantil com a concepção avaliativa

classificatória, punitiva ou ainda promocional, pois nesse

nível de ensino, de modo especial, se coloca para fins de

acompanhamento, mediação das ações infantis e regulação

da prática educativa.

As instituições de Educação Infantil, de acordo

�com artigo 10º da Resolução n  05 de 2009, devem garantir:

[...]
IV - documentação específica que permita às
famílias conhecer o trabalho da instituição junto
às crianças e os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança na Educação Infantil;
V - a não retenção das crianças na Educação
Infantil.

�[...] (BRASIL, CNE/CEB, Resolução n  05,

2009).

Nesse aspecto, se deve “[...] ter em conta que

não se trata de avaliar a criança, mas sim as situações de

aprendizagem que lhes foram oferecidas (BRASIL, 1998,

v. 2, p. 66)”, a avaliação na Educação Infantil se constituirá

efetivamente se as ações docentes forem organizadas a

partir de observações atentas e reflexivas e com objetivos

de aprendizagens previamente estabelecidos para as

situações educativas propostas às crianças pequenas.

Contudo, para que estas observações não se

percam na prática educativa e, por sua vez, possam ser

utilizadas como indicadores de novas ações educativas

de ensino, há a necessidade da proposta curricular estimular

a organização de diferentes possibilidades de registros a

fim de se documentar permanentemente tais observações

docentes.

3.2 A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

BRASILEIRA: CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A Educação Infantil é, em sua totalidade, um

celeiro de aprendizagens. A cada dia, as crianças aprendem

coisas novas e a conquista desses conhecimentos são

consequências de um conjunto de aprendizagens

ocorridas nas suas interações com o meio social e cultural
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na qual se encontram inseridas. Mas como saber se a

criança está aprendendo? Qual será o ponto de partida da

aprendizagem infantil? Qual o olhar do docente para a

aprendizagem infantil e seus modos de estimulação na

garantia desse aprender? Todas essas questões podem

ser refletidas a partir dos paradigmas atuais da avaliação e

seus efeitos no processo de ensino e de aprendizagem.

Tradicionalmente, a avaliação se caracteriza como

parte importante na organização e articulação da prática

educativa do docente e se organiza em três momentos

específicos: o momento da testagem, em que o uso de

vários instrumentos fornece dados sobre o

desenvolvimento da aprendizagem do educando; o

momento da medição, em que os resultados obtidos são

organizados e documentados de forma específica a fim de

que, no terceiro momento, o educador possa avaliar a

qualidade do processo de aprendizagem em função do

ensino ofertado.

Segundo o pesquisador Luckesi (1986), a

avaliação é caracterizada como um momento de apreciação

qualitativa do docente sobre os dados que determinam e

singularizam o processo de ensino e de aprendizagem,

dentre os quais auxiliam o educador a tomar decisões sobre

o seu trabalho.

 Neste sentido, o momento da avaliação assume

três funções básicas: a diagnóstica, a formativa (também

denominada por controle ou reguladora) e a somativa.

A primeira visa verificar quais os conhecimentos

já se encontram (ou não) desenvolvidos pelos discentes,

os quais serão necessários para a nova aprendizagem.

Geralmente, essa fase de avaliação acontece no início do

período letivo, ou antes de começar uma unidade de ensino.

Para além do apontamento de conhecimentos, vale ressaltar

que a avaliação diagnóstica “ajuda a detectar o que cada

aluno aprendeu ao longo dos períodos anteriores”

(HAYDT, 2006, p. 292), e como essa especificação da sua

bagagem cognitiva auxilia o professor a determinar quais

são os conhecimentos e habilidades que devem ser

retomados antes da introdução dos novos conteúdos

previstos no planejamento.

Durante o processo de ensino e de aprendizagem,

é importante que a produção de conhecimentos, as

habilidades e as atitudes (e suas formas de aprendizagens)

sejam constantemente acompanhadas tanto pelo docente

quanto pelos seus discentes a fim de que, juntos,

obtenham informações sobre o que e como foi aprendido

(ou não) e suas prováveis causas.

Nesse caso, a avaliação formativa assume a

função de informar continuamente sobre as formas como

tais saberes estão acontecendo no processo escolar. Além

de informar, a avaliação formativa também assume a função

de controle do grau de aprendizagem do educando, bem

como das prováveis causas da não aprendizagem, a fim de

que a reflexão docente lhe possibilite reorganizar o ensino

durante a realização da prática educativa proposta. Dessa

forma, a avaliação formativa “pode contribuir para o

aperfeiçoamento da ação docente, fornecendo ao

professor dados para adequar seus procedimentos de

ensino às necessidades da classe” (HAYDT, 2006, p. 293).

Percebe-se que é no momento da avaliação

formativa que o docente assume o papel de mediador. A

ação mediadora do docente, tal como propõe Vygostsky

(1989), se organiza em um processo orientado a conferir

aos sujeitos aprendizes a autoria de suas próprias

decisões. Daí a necessidade do educador intervir nos

modos como seus aprendizes operam com o conhecimento

convidando-os a refletirem sobre as suas ações e aos

modos como estão produzindo o conhecimento.

Todavia, fazem-se necessários a determinação e

o registro dos resultados das aprendizagens realizadas

pelos educandos a fim de que os docentes possam perceber

e refletir sobre quais os níveis de conhecimento,

habilidades e atitudes foram desenvolvidos para, de modo

consequente, regular o processo de ensino utilizando,

portanto, a avaliação somativa.

Vale ressaltar que tanto na avaliação diagnóstica

quanto na formativa ou somativa deve haver a coleta,

análise e reflexão dos dados e verificação de dados sobre

o aproveitamento dos educandos. Entretanto, o olhar

reflexivo do docente deve direcionar-se para a qualificação

das aprendizagens conforme os conhecimentos,

habilidades e atitudes previstas nos objetivos do

planejamento da prática educativa.

Como a Educação Infantil é a primeira etapa da

educação básica e, portanto, o primeiro espaço de

educação coletiva fora do contexto familiar, há a

necessidade dela ser inscrita de modo efetivo no projeto

de sociedade democrática, com responsabilidades na

constituição e oferecimento de oportunidades educativas

que favoreçam as crianças pequenas a assumirem,
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progressivamente, um papel cada vez mais ativo na comunidade

social (BRASIL; CNE/CEB, Resolução nº 05, 2009).

Desse modo, a avaliação se coloca ao docente

mais do que como um instrumento, mas como um “olhar

que busca captar o desenvolvimento, as expressões, a

construção do pensamento e do conhecimento” (BRASIL/

MEC/SEB, 2011, p. 15), identificando, também, seus

potenciais, interesses e necessidades.

Nesse processo, todos serão objetos e sujeitos

de avaliação: professores, equipe gestora e pedagógica,

crianças e pais. Logo, faz-se necessário que a avaliação

seja orientadora, porque conduzirá o docente na condução

da organização dos saberes em função dos modos de

aprendizagens de seus educandos. Será mediadora, pois

estimulará tanto o ensinante quanto o aprendente a

refletirem juntos sobre as suas ações no decorrer do

processo de ensino e de aprendizagem. Será motivadora

porque evitará as tensões causadas pelo medo do erro.

Será reguladora, porque permitirá ao docente retomar o

processo de ensino, no replanejamento das suas ações

no favorecimento da continuidade da aprendizagem por

seus educandos.

3.3 OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:

RECURSOS PARA A DOCUMENTAÇÃO E REFLEXÃO

SOBRE A/DA PRÁTICA EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO

INFANTIL

No processo de ensino e de aprendizagem, as

práticas educativas devem ser organizadas e

desenvolvidas de tal modo que tanto os aprendizes

quanto seus educadores se percebam como sujeitos

aprendentes, ensinantes e, sobretudo, desejosos por

quererem aprender sempre mais.

Nesse sentido, são inúmeras e variadas as formas

de se avaliar e de se documentar as aprendizagens dos

educandos. Vê-se que na Educação Infantil o processo de

documentação e avaliação das aprendizagens dos

educandos deve ser organizado de diferentes formas, os

quais se organizam em uma coletânea de informações que

fotografam a aprendizagem do educando, a permitir uma

visualização progressiva do desenvolvimento infantil. Têm-

se, então, os dossiês ou portfólios, com as suas fichas,

seus diários, com as produções infantis e relatórios, além

de outros concebidos pela própria instituição a que se refere.

O Portfólio, no ambiente da Educação Infantil, tal

como se configura, remete ao registro da trajetória da

aprendizagem do educando. Ele se organiza por meio da

seleção e ordenação de documentos produzidos pela

criança pequena e documentos externos: fotos,

reportagens, textos, documentos e registros pessoais das

crianças.

De algum modo, esses documentos retratam o

desenvolvimento e o percurso da aprendizagem infantil

no processo escolar (e fora dele), além de colocar em

evidência o  desenvolvimento das capacidades,

habi l idades  e  at i tudes,  conforme as metas

estabelecidas na proposta pedagógica e, de modo mais

específico, no planejamento docente, pois não há

sentido em coletar trabalhos dos alunos para mostrá-

los aos pais e mães somente como instrumento

burocrático ou resultado de um produto final. Ele

precisa constituir-se em um conjunto de dados que

expresse avanços, mudanças conceituais, novos jeitos

de pensar e de fazer, com foco para a progressão da

aprendizagem da criança pequena.

Assim, para que o desenvolvimento infantil seja

devidamente documentado e organizado no Portfólio, faz-

se necessário que o docente organize fichas avaliativas nas

quais será possível pontuar, perceber, medir e avaliar em

que nível do processo de aprendizagem cada educando se

encontra, ao mesmo tempo em que possibilitará ao docente

a ressignificação continuada de sua prática pedagógica.

A cada dia, entretanto, é importante que seja feito

pelo menos um registro espontâneo das observações

docentes sobre as ações realizadas pelos educandos. São

os conhecidos “diários de bordo”, didaticamente

denominados “diários de aprendizagens”. Esses diários

de aprendizagens possibilitam tanto ao educador quanto

ao pequeno aprendiz um retrato dos passos percorridos

na construção das aprendizagens. Essa forma de registro

diário se propõe apontar, sobretudo, fatos diários que refletem

qualitativamente os atos de ensino e de aprendizagem

ocorridos em um espaço de tempo na prática educativa. Sua

organização se dá por meio do registro do docente sobre

tudo o que acontece em sua sala de aula, podendo ser

feitos de diversas maneiras: escrita, fotografias, vídeos,

gravação de áudio e outros. É muito importante esse

registro diário, pois não se deve confiar na memória, uma

vez que o professor pode esquecer-se de algum detalhe
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importante e fundamental sobre o desenvolvimento infantil

e que influenciará de modo significativo no parecer

descritivo da criança.

 Além das fichas avaliativas e dos registros postos

no diário de aprendizagem, o portfólio pode ser composto

pelos trabalhos realizados pelas crianças: cartazes,

desenhos, entrevistas, fotografias, conversas, vídeos,

gravações de áudio, esculturas e muitas outras formas de

expressão vivenciadas pelas crianças.

 Com tais registros, têm-se os relatórios de

avaliação a partir dos quais o educador faz uma dissertação

conclusiva de todo o desenvolvimento infantil em um dado

percurso de desenvolvimento.

Todos estes instrumentos de avaliação fazem

parte de um sistema de atividade educativa que está

direcionado a um único objetivo: a aprendizagem efetiva e

permanente do educando. São considerados instrumentos

valiosos de reflexão do docente sobre a prática pedagógica

por conter o registro, a memória e o desenvolvimento da

aprendizagem de cada um de seus educandos Constituem-

se, sobretudo, ponto de referência para a avaliação do

trabalho pedagógico e, de modo consequente, no (re-)

planejamento das ações docentes no atendimento às

necessidades educativas observadas e sistematicamente

documentadas.

Para Bassedas (1999), a avaliação deve informar

“o quê” e “a forma” como a criança aprende a fim de se

poder dar continuidade ao ensino. Para esse pesquisador,

a observação é a estratégia principal da avaliação na

Educação Infantil e para que ela possibilite ao docente a

tomada de decisões e o ajuste permanente da prática

educativa, pois “a avaliação deve proporcionar

retroalimentação a todo o processo didático (ARRIBAS,

2004, p. 390).”

Entendido isso, cabe ao educador a criação de

metodologias, estratégias e organização de instrumentos

avaliativos pertinentes ao acompanhamento e estímulos

do desenvolvimento infantil no atendimento às

especificidades observadas.

4 A CULTURA DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO

INFANTIL: O OLHAR DOS PROFESSORES PARA OS

SENTIDOS DA  AVALIAÇÃO NA PRÁTICA

EDUCATIVA

As análises sobre os sentidos da avaliação

postos pelos professores regentes de uma dada Instituição

Pública de Educação Infantil, segundo os dados coletados

por meio das entrevistas com os professores regentes,

têm como base os pressupostos teóricos e legais

discorridos neste estudo. Participaram dessa entrevista

professoras que lecionaram no ano letivo de 2013 nos

níveis de creche e de pré-escola. Vale ressaltar que o

objetivo desta pesquisa não foi julgar o “certo ou o errado”,

mas um olhar dos docentes para os sentidos de avaliação,

presentes na prática educativa da Educação Infantil, com

oportunidades para novas reflexões sobre as ações

educativas executadas no processo ensino-aprendizagem.

Desse modo, os fatos de análise que aqui serão

postos servem como momentos de percepção e de reflexões

sobre os sentidos da cultura da avaliação presentes na

Educação Infantil.

4.1 OS SENTIDOS E FINALIDADES DA AVALIAÇÃO

NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR DO

DOCENTE PARA A SUA PRÁXIS

Atualmente, muito se fala da importância da

Avaliação no processo de ensino e de aprendizagem na

Educação Básica. Sabendo que a Educação Infantil também

faz parte desse âmbito educacional, a mesma reflexão

teórica e prática sobre a avaliação é transposta para os

níveis de Creche e Pré-escola.

Contudo, a compreensão do que seja a prática

avaliativa, numa perspectiva formativo-mediadora, ainda

se coloca como um fator de reflexão por parte dos docentes

neste nível de ensino. Observa-se que, dentre as

entrevistadas, todas afirmaram a necessidade do professor

organizar um processo sistemático de avaliação na

Educação Infantil, a qual lhes desse maior e melhor

compreensão sobre a aprendizagem de seus educandos.

Todavia, não houve justificativas por parte desses

docentes sobre a necessidade de se organizar tal processo.

Essa não justificativa demonstra a obscuridade presente

no fazer docente sobre o “como” tais práticas avaliativas

devam se organizar neste nível de ensino. Sugere, portanto,

que estas práticas ainda não se colocam de forma

sistematizada, por esses docentes, no processo de ensino-

aprendizagem, fato este que as remetem a pensar nessa

necessidade.
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Nota-se que esses docentes já compreendem que

a avaliação na Educação Infantil é um processo de

acompanhamento do desenvolvimento infantil sobre as

diferentes ações realizadas pelas crianças na rotina escolar,

tal como orientam as legislações vigentes (LDB 9394/96;

Resolução n° 05/2009).

Entretanto, confirmam que ainda não há uma

consonância entre os docentes sobre como o processo de

avaliação deva ser sistematizado na prática educativa, fato

esse que indica ações isoladas dos docentes nas formas

de organização desse processo. As atitudes isoladas dos

docentes na organização de planejamentos e avaliação da

prática educativa refletem o descompasso entre aquilo que

se propõe nas determinações legais sobre a organização

coletiva da proposta pedagógica com aquela estabelecida

e vivenciada pela instituição educativa.

4.2 A PRÁXIS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO

INFANTIL: OS SUJEITOS DA AVALIAÇÃO E SUAS

FORMAS DE ARTICULAÇÃO NA PRÁTICA

EDUCATIVA

Considerando que a avaliação é conceitualmente

entendida como uma práxis educativa que visa auxiliar o

docente a uma reflexão contínua sobre as condições de

aprendizagens de seus educandos, muito embora se

perceba um avanço significativo do olhar docente para os

sujeitos de aprendizagens em suas necessidades

educativas, os sentidos das ações docentes para essas

aprendizagens se focam para o produto e não para a

continuidade desse processo, fato esse que incide o olhar

do docente para a sua própria prática. Neste caso, a

avaliação formativo-mediadora deve fornecer aos

docentes indicadores concretos do desenvolvimento

infantil em todas as situações educativas, por meio da

“observação sistemática, crítica e criativa do

comportamento de cada criança” (BRASIL, CNE/CEB,

Resolução 20/2009, p. 17), grupos, brincadeiras e

interações entre os pares no dia a dia.

Vale ressaltar que a avaliação na Educação Infantil

se coloca como instrumento importante e necessário não

somente aos docentes, mas a todos os membros da

instituição, a fim de que a proposta pedagógica estabeleça

qualitativamente prioridades para o trabalho educativo

como num todo. Considerando tais circunstâncias,

percebe-se que o processo de avaliação ainda não se

organiza na prática educativa dos docentes entrevistados

conforme orientações previstas nos princípios teóricos e

metodológicos vigentes. Isto porque não há um consenso

sobre quem são os responsáveis diretos pela organização

das práticas avaliativas neste nível de ensino, bem como

sobre as formas como tais práticas devam ser organizadas

no processo ensino-aprendizagem.

Na busca de garantir um olhar contínuo sobre os

processos vivenciados pela criança, percebe-se que há a

necessidade da comunidade escolar se reunir para refletir

e compreender os princípios teóricos, metodológicos e

legais que regem a avaliação na Educação Infantil. A partir

de tais princípios, juntos definirem e (re-) definirem os

princípios e as estratégias de avaliação adequadas aos

diferentes propósitos e metas educacionais estabelecidas

para os diferentes níveis da Educação Infantil. Assim, os

docentes terão melhores condições de se organizar e

organizar as práticas educativas em função das

necessidades do desenvolvimento das crianças e,

sobretudo, de criar estratégias mais adequadas para o

acompanhamento do desenvolvimento infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, a avaliação na Educação Infantil

se coloca como necessária na revisão e condução coerente

das práticas docentes desenvolvidas no processo

educativo em função de se garantir as necessidades de

aprendizagens dos educandos. Deve pautar-se em re-

gistros diversos e sistemáticos de observações

intencionalmente planejadas ou em momentos de

atividades livres desenvolvidas pelas crianças.

Desse ponto de vista, a avaliação vem contribuir

com dados significativos para a (re-) organização tanto da

proposta pedagógica como da prática educativa planejada

pelos docentes, na perspectiva de prováveis modificações

em função de adequação às necessidades educativas de

sua demanda.

Acredita-se, portanto, que esse sentido de

avaliação ainda está por ser compreendido pelo professor

no processo educativo e, nesse caso, muito há o que se

fazer no processo de formação inicial e continuada desses

profissionais, a fim de que esse processo esteja em

consonância com os princípios teóricos e legais vigentes.
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1 As entrevistas foram realizadas em conformidade com o regulamento de Ética e Pesquisa previsto pela NBR 6023:2002 e Resolução
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Considerando tais regulamentações, o nome da instituição educativa e dos professores
entrevistados serão omitidos. Os nomes dos professores e crianças são fictícios.

Portanto, a pesquisa “Os sentidos da avaliação

na Educação Infantil” possibilitou aos professores (e

demais interessados) formadores e Coordenadores

Administrativo-pedagógicos pistas para o

redimensionamento do processo de formação inicial e
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continuada dos professores desse nível de ensino, a fim

de que mecanismos didáticos estejam coerentes e melhor

articulados aos princípios teórico-metodológicos e legais

que regem os novos paradigmas da avaliação na

Educação Infantil.
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RESUMO

O artigo versa sobre empreendedorismo, relacionamento empresarial e competitividade. As empresas têm buscado

permanentemente vantagens competitivas para se manterem vivas no acirrado mercado global. Uma forma eficiente de

conseguir tais vantagens é por meio da conexão. Sabe-se que a interação é fundamental para a existência de clusters

empresariais, não bastando a aglomeração geográfica de empresas. Assim, o objetivo deste estudo é identificar as

vantagens competitivas consideradas mais importantes para as empresas do cluster eletroeletrônico de Santa Rita do

Sapucaí – MG, segundo os próprios empresários locais. Para isso, realizou-se uma pesquisa descritiva, onde uma lista

com dezoito vantagens competitivas proporcionadas por clusters foi apresentada a uma amostra probabilística

estratificada de 34 empresários do referido cluster, para que escolhessem as cinco mais importantes para os seus

empreendimentos. O resultado obtido mostra que todas foram consideradas importantes, mas as três que lideraram o

ranking, nessa ordem, foram: Proximidade com Instituições de Ensino e Pesquisa; As ações realizadas pelo SINDVEL;

e Existência de indústrias correlatas e de apoio próximas, que compõem a cadeia produtiva. Ressalta-se que todas se

referem à conexão entre as empresas e instituições, locais e externas.

Palavras-Chave: Cluster. Vantagem Competitiva. Conexões para resultados. APL Eletroeletrônico. Santa Rita do Sapucaí.



Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 14, n. 1, p. 60-71, 2014                                                                   61

ABSTRACT

The article focuses on entrepreneurship, business relationship and competitiveness. Companies are constantly seeking

competitive advantage to stay alive in the fierce global market. An efficient way to achieve these benefits is through

the connection. It is known that the interaction is fundamental to the existence of business clusters, not simply the

geographical agglomeration of firms. The objective of this study is to identify the competitive advantages considered

more important for companies in the electronics cluster of Santa Rita do Sapucaí - MG, according to local entrepreneurs

themselves. For this, we performed a descriptive, where a list of eighteen competitive advantages provided by clusters

was presented to a stratified random sample of 34 entrepreneurs of that cluster, so they could choose the five most

important for its developments. The result shows that all were considered important, but the three that led the ranking

in that order, were: Proximity to Institutions Teaching and Research; The actions taken by Sindvel; Existence and

related industries and nearby support which make up the production chain. It is noteworthy that all of them refer to the

connection between companies and institutions, local and foreign.

Keywords: Cluster. Competitive Advantage. Connections for results. (APL) Electrical and Electronic. Santa Rita do

Sapucaí.

1 INTRODUÇÃO

O termo dominante em gestão de negócios durante

muito tempo foi concorrência; atualmente é vantagem

competitiva. O foco do planejamento das empresas, a partir

de 1980, passou a ser aumentar a vantagem competitiva, e

isso se tornou a base do pensamento estratégico empresarial.

A competitividade da organização depende da

existência ou não de vantagem competitiva em seu poder.

Nesse aspecto, o relacionamento entre as empresas e as

instituições que formam um Arranjo Produtivo Local (APL)

deve produzir alguma vantagem competitiva importante,

caso contrário não haveria o cluster empresarial, cujas

características pressupõem a existência de intensa inter-

relação entre os seus componentes.

O cluster é um sistema cuja parte mais importante é

a interação entre as empresas, sendo o resultado dessa

conexão a capacidade de competir. Aí surge o papel da

governança corporativa, cuja ação supraempresarial

concentra-se não só na interação entre os agentes locais,

mas junto às entidades externas e todos os níveis de governo,

que são fundamentais ao desenvolvimento local.

Sabe-se que o Polo Tecnológico de Santa Rita do

Sapucaí – MG constitui-se um cluster eletroeletrônico. O

objetivo deste estudo é identificar quais são os diferenciais

competitivos mais importantes deste cluster para as empresas

que o compõem, na opinião dos empresários locais.

A hipótese é a de que a interação entre as empresas e

instituições que formam o cluster, e dele com o seu exterior, são

as maiores responsáveis pelos resultados positivos obtidos.

Saber que a interação entre empresas cria vantagem competitiva

para elas e reforça a ideia de que as conexões geram resultados.

A pergunta-base é: as principais vantagens competitivas do

referido cluster estão relacionadas com a conexão entre suas

empresas e instituições e entre o cluster e seu exterior?

Utilizou-se o método de pesquisa descritiva, por

meio de um estudo de caso. Foram realizadas entrevistas,

com formulário estruturado, numa amostra estratificada

de 34 empresas, em uma população de 146.

Os tópicos que compõem o artigo, além da

introdução, tratam da geração de vantagens competitivas

pela interação entre as empresas e instituições que formam

os clusters empresariais, da metodologia usada para a

investigação do problema pesquisado, da análise dos

resultados, das conclusões e referências.

2 COMPETITIVIDADE E INTERAÇÃO ENTRE

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES

Este tópico, que compreende a revisão da

literatura sobre o tema, visa sustentar teoricamente o

estudo. Implica analisar e expor os antecedentes, as teorias,

enfoques e pesquisas em geral considerados válidos para

o correto enquadramento do estudo e consiste em

Vantagens competitivas do Cluster Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí-MG
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consultar estudos anteriores que se relacionem com o

problema de pesquisa.

Na interpretação de Duarte e Costa (2007) “o

problema das pequenas empresas não é o seu tamanho,

mas o seu isolamento no mercado, sem estar vinculada em

uma rede de empresas da qual seja uma participante”. O

paradigma tecnológico, de acordo com Eloi (2002), impôs

às empresas um processo produtivo mais intensivo em

conhecimento, adoção de tecnologias, necessidade de se

adaptarem a padrões internacionais de qualidade, maior

velocidade de resposta e flexibilidade e de ampliar as formas

de cooperação horizontal e vertical.

Com uma série de mudanças no ambiente

empresarial, a dinâmica da competitividade torna-se cada vez

mais complexa. A competição intensificou-se em todo mundo

provocando mudanças significativas na economia mundial,

com o crescimento dos mercados e a demanda para as

empresas. A globalização apresenta novos conceitos de

qualidade, produtividade e competitividade como forma das

empresas se manterem.

As novas formas de competição trazem para as

firmas tradicionais dificuldades para lidar com as novas

tecnologias demandadas pelo mercado. Isso ocorre também

com as pequenas empresas emergentes, caso atuem

isoladamente. Com isto, começou-se a estudar as novas

estruturas empresariais, como redes, clusters de negócios,

aglomerados, com o objetivo de se tornarem estratégias

funcionais para novas organizações.

Para Amato Neto (2000), os clusters

proporcionaram às pequenas e médias empresas a

capacidade de desenvolver atividades que isoladamente

não conseguiriam, e com isso competir globalmente.

Gorayeb, Souza e Botelho (2001) afirmam que os

aglomerados de pequenas empresas de um mesmo setor

constituem uma das formas de inserção competitiva das

pequenas empresas na estrutura produtiva.

Desde Marshall (1920) até hoje foram realizados

muitos estudos referentes aos aglomerados, que contam

com diferentes nomenclaturas. Os estudos sobre clusters

identificam ligações entre empresas em termos de tecnologia,

habilidades, informações, marketing e necessidades de

usuários. São ferramentas úteis à formulação de políticas

para o setor. De acordo com Piekarski e Torkomian (2005),

possibilitam a caracterização do papel do setor privado, do

governo, sindicatos, instituições de ensino e pesquisa, e

apresentam oportunidades a firmas de todos os tamanhos,

além de direcionar os investimentos públicos e privados.

Borba et al. (2004) afirmam que as micro e pequenas

empresas enfrentam dificuldades que são inerentes ao seu

tamanho, à inovação e para conseguir crédito. Segundo os

autores, esses problemas se agravam quando elas

permanecem isoladas, evitando fazer parcerias com outras

empresas do mesmo segmento; se estão localizadas em um

cluster têm mais chance de sobreviver. A aglomeração de

empresas aumenta a flexibilidade e diminui suas dificuldades.

A origem do processo de abordagem das empresas

localizadas em “aglomerado industrial” baseou-se no

trabalho desenvolvido por Marshall (1920) e parte do

pressuposto de que todas as empresas pertencentes a um

aglomerado aproveitam das vantagens provenientes do

sinergismo das estratégias. Suzigan (2000) ressalta que um

cluster geralmente surge de forma espontânea em virtude

de economias externas e outras condições favoráveis.

O  de Santa Rita do Sapucaí, um cluster

eletroeletrônico “completo e maduro” (LORENA, 2013) se deu

em torno de externalidades criadas por instituições de ensino e

pesquisa e por políticas públicas destinadas ao fortalecimento

do aglomerado. Sendo o cluster composto por empresas de

base tecnológica, duas de suas características mais marcantes

são a complexidade e o dinamismo tecnológico. Como a

concorrência é muito grande, é necessário um esforço maior

em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e alta

qualidade da mão de obra para evitar a obsolescência dos

produtos.

Os conceitos de cluster mais citados na literatura sobre o tema

são os de Schmitz (1992): “Cluster é uma aglomeração

geográfica e setorial de empresas”, e principalmente o de Porter

(1998), segundo o qual

Os clusters são concentrações geográficas de
empresas inter-relacionadas, fornecedores
especializados, prestadores de serviços,
instituições públicas e privadas, empresas de
setores correlatos e outras instituições como
universidades, centros de pesquisa, órgãos de
normatização, associações empresariais, que
competem e colaboram entre si, com o objetivo
de investigar e buscar atividades produtivas e
inovadoras de maneira integrada.

Zaccarelli (1995) diz que “é relevante a

necessidade de que as empresas tenham alguma vantagem

competitiva resultante de seus relacionamentos, caso
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contrário não haverá cluster [...]”. Desta forma, parece

consensual que para existir o cluster não basta a

concentração geográfica das empresas, mas é necessária

a conexão entre as empresas e instituições que o compõem

para obter resultados. Para Amato Neto (2000) é necessário

que elas obtenham eficiência coletiva e integração com

universidades locais porque os clusters absorvem pessoal

capacitado.

Para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas – Sebrae apud Rizzo e Barbosa (2006), e

Schiavetto e Alves (2009), é necessário que haja, além da

especialização produtiva “algum vínculo de articulação,

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros

atores locais tais como governo, associações empresariais,

instituições de crédito, ensino e pesquisa”. Telles (2002)

acrescenta: um cluster é formado por pequenas e médias

empresas, geralmente, “que mantêm um relacionamento

sistemático entre si, e que possibilita que estas firmas

sejam mais competitivas”. Schiavetto e Alves (2009)

complementam dizendo que o grupo de agentes

econômicos, sociais e políticos pertencentes ao cluster

apresentam vínculos expressivos de produção, interação,

cooperação e aprendizagem.

Para Borba et al. (2004) o cluster é “uma cadeia

de relações entre as empresas, fornecedores de insumos,

clientes e instituições que possuam interesse em

compartilhar as vantagens da proximidade [...]”. Szafir-

Goldstein e Toledo (2004) acrescentam que tais empresas,

em geral de pequeno e médio porte, “são organizadas de

modo a obter vantagens competitivas em comparação com

seus concorrentes que atuam individualmente”.

As “inter-relações” presentes na definição de

Porter, portanto, dizem respeito a um ambiente em que

empresas e instituições atuam com foco em um conjunto

específico de atividades econômicas com vínculos e

interdependência (PINTO e COSTA, 2008). Nesse

ambiente, conforme Judice e Baeta (2002), as empresas e

instituições competem e colaboram na busca de

favorecimento para os respectivos negócios.

De acordo com Zaccarelli et al. (2008), a

compreensão de clusters “não se limita na concentração

geográfica ou na fidelização. Prática e pesquisa

evidenciaram a necessidade de considerar um conjunto

de fundamentos, que se constituem em evidencias

observáveis da vantagem do sistema supraempresarial”.

O autor explica que para se entender o que é o cluster

necessita-se identificar as inter-relações entre os agentes que

compõem o sistema no sentido de compreender a entidade

“supraempresarial” que esses relacionamentos forma.

Schiavetto e Alves (2009) dizem que o cluster

tem como característica principal a estrutura em forma de

rede de negócios, em cujos nós e arcos se dão as inter-

relações empresariais em busca de pontos convergentes

em vantagens competitivas capazes de transformar

concorrência em parcerias.

A competição entre as empresas situadas no

cluster contribui diretamente para melhorar o desempenho

individual de cada uma delas.

De acordo com Britto e Albuquerque (2000) apud

Santos (2003), “uma característica básica dos clusters é o

agrupamento de agentes não similares, mas que

representam competências complementares, o que reforça

a interdependência entre eles e a necessidade de alguma

forma de coordenação coletiva ao nível do arranjo”.

Assim, o conceito de cluster transcende a

aglomeração geográfica de uma atividade econômica,

caracterizando-se por um grupo de empresas e organizações

em que cada componente é importante para a

competitividade individual dos demais (PIEKARSKI e

TORKOMIAN, 2005). Além das empresas, que se

aglomeram por meio de relações fornecedor-consumidor,

compradores ou canais de distribuição, tecnologias ou

mão de obra em comum, outras organizações não

comerciais também constituem o cluster.

Tais entidades são referenciadas como

instituições relacionadas e de suporte, constituindo-se

elementos críticos para o sucesso de um cluster e a força

do sistema local de inovação.

O cluster, portanto, pode ser considerado como

uma reunião de pequenas e médias empresas e instituições

situadas num mesmo local e que representam grandes níveis

de entrosamento entre si, formando uma rede de negócios

caracterizada por um sistema produtivo no qual o todo

formado pela interação entre os seus agentes é maior e

diferente do que a soma das capacidades de cada um de

seus componentes, constituindo o que hoje se tem como

uma das formas mais modernas de desenvolvimento local.

 À medida que as empresas se juntam em

determinado lugar e cooperam entre si, a competitividade

coletiva dessas empresas aumenta. Isso, segundo Borba et
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al. (2004)  mostra o papel do cluster para a competitividade

empresarial. De acordo com Szafir-Golstein e Toledo (2005)

há dois aspectos para se entender como funciona um cluster:

cooperação e rivalidade entre as empresas.

Para Elói (2002), a simples concentração de

empresas traz poucas vantagens competitivas a elas. Já

nos clusters considerados virtuosos, o relacionamento

entre as empresas contempla os vários elos da cadeia

produtiva da atividade local e proporciona vantagens

competitivas especiais decorrentes de economias externas

às empresas locais e de ações conjuntas dessas próprias

empresas visando ao aumento da referida vantagem

competitiva, sendo o conjunto dessas atividades

denominado eficiência coletiva.

Duarte e Costa (2007) dizem que no interior do

cluster existe um mix de cooperação e competição. A

cooperação que permite às empresas atingirem eficiência

e flexibilidade, alcançados mediante a especialização em

fases do processo de produção em que estão inseridas e

pelas relações estabelecidas entre si.

A convivência de empresas em clusters,

entretanto, não significa ausência de concorrência; a

competição horizontal é intensa no caso das empresas

que produzem os mesmos produtos ou exercem as mesmas

atividades. De acordo com Porter (1993) apud Szafir-

Goldstein e Toledo (2004), “a rivalidade interna prepara as

empresas para a competição internacional”. Em ambientes

que combinam a cooperação com rivalidade, as condições

para obtenção de vantagens são mais férteis.

Do ponto de vista das teorias de concorrência, a

competitividade pode ser definida como a competência de

se sustentar, sobreviver e crescer em atuais e novos

mercados. Uma definição mais genérica de competitividade

é apresentada por Haguenauer (1989), segundo o qual ela

poderia ser definida como

A capacidade de uma indústria produzir
mercadorias com padrão de qualidade
específicos, requeridos por mercados
determinados, utilizando recursos em níveis
iguais ou inferiores aos que prevalecem em
indústrias semelhantes no resto do mundo,
durante certo período de tempo.

Szafir-Goldstein e Toledo (2004) listam três

estratégias que, juntas, promovem a criação de vantagens

competitivas das empresas: a) a estratégia competitiva,

baseada em Porter, com foco na rivalidade entre as empresas

do cluster; b) a cooperativa, considerada a base do

funcionamento dos clusters, que objetiva a criação de uma

rede de relacionamentos em busca de objetivos comuns;

e c) de relacionamento com os clientes, baseada na filosofia

de orientação para o mercado.

A competitividade da organização está diretamente

ligada à existência ou não de vantagem competitiva em seu

poder. Uma vantagem competitiva pode ser obtida pela

liderança em custo ou pela diferenciação. Em ambos os casos

representa um valor que a empresa consegue criar para o

seu cliente, que excede os custos, para ele. A origem da

vantagem competitiva está nas atividades diárias

desenvolvidas pela empresa, em todos os setores.

Diante do ambiente competitivo atual, as

empresas buscam formas de sobrevivência e perpetuação

desenvolvendo estratégias que possibilitem obter sucesso

e superar a concorrência. O sucesso de uma estratégia é

medido pela sua capacidade de conquistar uma vantagem

competitiva para a organização. Segundo Cezarino e

Campomar (2005) “toda estrutura de análise da indústria é

interpretada a partir desse ponto de vista”.

Para Zaccarelli (1995) o termo dominante antes

era concorrência, mas o termo forte agora é “vantagem

competitiva”. O objetivo do planejamento das empresas,

a partir de 1980, “[...] passou a ser único: aumentar a

vantagem competitiva”. [...] “As vantagens competitivas

tornaram-se a base do pensamento estratégico”.

Pagani et al. (2005) afirmam que são muitas as

vantagens da cooperação entre as pequenas e médias

empresas, destacando-se a possibilidade de incrementar

seus processos produtivos, tanto em volume de produção

quanto na possibilidade de inovações tecnológicas,

tendo em vista a possibilidade de se compartilhar meios

produtivos e investimentos em novas tecnologias de

produto, de processos ou de gestão. A eficiência coletiva

gerada num cluster resulta de processos internos de

cooperação entre as firmas e influi positivamente no

desenvolvimento local ao criar possibilidades de acúmulo

de capital e conhecimentos próprios.

Segundo Szafir-Goldstein e Toledo (2004), nesse

caso, a competição deve ser concebida não mais como

uma empresa competindo com outras, mas como todo o

sistema de que ela faz parte competindo com outros

sistemas e com empresas isoladas concorrentes.
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Os clusters geralmente são formados por

pequenas e médias empresas sujeitas às flutuações do

mercado, provocadas por fatores sobre os quais não têm

poder de decisão. São essas empresas que têm

demonstrado flexibilidade para constituir arranjos

organizacionais com estruturas simples, mas dinâmicas,

inovadoras e sensíveis às exigências do mercado,

atendendo ao consumidor de forma personalizada. A

prática de ações coletivas realizadas por elas não é capaz

de eliminar as dificuldades, mas contribuem para minimizar

algumas delas e atenuar os efeitos de outras.

Na pesquisa sobre o tema é recorrente a afirmação

de vários autores de que o cluster só ganha importância

porque, no seu conjunto, passa a possuir vantagens

competitivas sobre as empresas isoladas. Zaccarelli et al.

(2008) confirmam dizendo que “o cluster ganha a competição

porque, no seu conjunto, passa a possuir vantagens

competitivas sobre as empresas situadas fora do aglomerado”.

Para o autor, esse aspecto é indispensável para explicar a

evolução e o poder competitivo dos clusters de negócios.

Gorayeb, Souza e Botelho (2001) confirmam que

as empresas de pequeno porte, quando integrantes de um

cluster, podem obter ganhos de competitividade derivados

das economias externas das relações de cooperação e da

especialização produtiva. Teles (2002) afirma que a soma

das externalidades com a ação conjunta gera a vantagem

competitiva denominada eficiência coletiva, e que a ação

conjunta pode promover um grande diferencial de

competitividade entre firmas dos clusters e firmas que agem

isoladamente.

A competitividade da empresa está relacionada

com a sua capacidade de promover inovação em todos os

setores, e o cluster desempenha um papel importante na

sua capacidade de inovação. A proximidade geográfica

possibilita o aproveitamento dos benefícios trazidos pela

inovação pelo fato de haver uma grande troca de

informações entre as empresas, além da redução de custos

de transação. Se uma empresa do cluster desenvolver ou

obtiver uma inovação importante, ela logo se tornará

pública em função das suas ações e contatos de rotina

com os agentes do aglomerado.

León, Meirelles e Thomaz (2010) abordam a

vantagem da firma se estabelecer no cluster pela

possibilidade “de poder reunir, em um mesmo local,

fragmentação cultural, na escala e na competência

adequadas, minimizando, dessa forma, seus custos de

transação e obtenção de retorno satisfatório proveniente

da troca intensiva de informação entre membros”. [...] “Esse

arranjo favorece o encontro dos parceiros, necessário para

transformar ideias em negócios e em inovações”.

Para Cassiolato e Lastres (1998) apud Telles (2002),

os benefícios da cooperação entre empresas localizadas

numa mesma base geográfica encontra pouca divergência

na literatura atual. Em um mercado altamente competitivo,

em que a inovação seja fundamental para o sucesso da

empresa no mercado, “a cooperação pode ser a melhor

estratégia da firma”.

Os mesmos autores (2003), apud Aquino e

Bresciani (2005), definiram cooperação entre empresas, em

sentido genérico, como sendo trabalhar em conjunto para

atingir um objetivo comum. A cooperação exige relações de

confiança mútua, definição de objetivos comuns e

coordenação das atividades compartilhadas. As relações

de cooperação entre empresas podem resultar em melhorias

dos índices de qualidade e produtividade, redução de custos

e tempo de fabricação, mas principalmente em aprendizado

entre as empresas envolvidas.

Ainda sobre a vantagem competitiva da

cooperação entre as empresas, Amato Neto (2002) apud

Aquino e Bresciani (2005) afirma que a cooperação entre

empresas de pequeno e médio porte pode ser uma saída

estratégica para que elas possam alcançar mercados globais,

sem perder sua independência econômica individual.

Embora a cooperação seja importante, cada

empresa do cluster precisa ser autônoma e independente.

Para Pinto e Costa (2008), as empresas são competitivas à

medida que não criam dependências críticas de políticas

econômicas e maximizam a sua competitividade por meio

de um elevado nível de produtividade e inovação, usando

suas próprias vantagens competitivas.

O ambiente do cluster, de acordo com Cario,

Nicolau e Sheffer (2008), propicia condições favoráveis à

maior circulação de conhecimento codificado através de

canais próprios de informação e principalmente dos

conteúdos tácitos, por meio de observações diretas e

interações face a face. Portanto, empresas de pequeno

porte inseridas em clusters têm maiores possibilidades de

desenvolver diferenciais competitivos importantes a partir

de oportunidades locais de aprendizado e da dinâmica das

inter-relações.
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É da consolidação das ações conjuntas e da

cooperação entre as entidades componentes do cluster que

decorre a diferença entre a simples aglomeração setorial de

empresas e o cluster, que se constitui uma organização

supraempresarial capaz de gerar vantagens competitivas

para todas as empresas e instituições que o compõem.

Entre as vantagens competitivas do sistema

empresarial encontra-se a cooperação entre as empresas:

transferência e desenvolvimento compartilhado de

competências; aumento da capacidade competitiva de

forma integrada, porque não há como não trocar

informações entre negócios, no cluster; e estratégia de

resultado orientada para o cluster – aqui também o papel

da governança é que promoverá a adoção de estratégias

de combate a clusters oponentes.

3  METODOLOGIA

O método de pesquisa usado baseia-se

principalmente nas obras de Sampieri, Collado e Lúcio (2006),

Marconi e Lakatos (2008) e Boyd e Westfall (1978).

Segundo Boyd e Westfall (1978), nenhum método elimina

totalmente a incerteza, mas o científico diminui os elementos

de incerteza que resultam da falta de informação. Para os

autores, pesquisa e método científico são sinônimos. O

método científico tenta eliminar resultados preconcebidos

e desejos do investigador. O cientista baseia seus

julgamentos em fatos, não em noções preconcebidas, nem

em afirmações intuitivas ou autoritárias.

Marconi e Lakatos (2006) classificam os modelos

de pesquisa em experimentais e não experimentais. No

experimento manipula-se intencionalmente uma ou mais

variáveis independentes para analisar as consequências

dessa manipulação sobre uma ou mais variáveis dependentes,

dentro de uma situação de controle para o pesquisador.

Nos modelos não experimentais não se faz variar

intencionalmente as variáveis independentes. Os

fenômenos ou indivíduos são observados em seu

ambiente natural. As situações não são construídas, mas

observadas, portanto já existem/acontecem. A escolha de

um ou outro modelo depende do enfoque escolhido, dos

objetivos da pesquisa e de seu tipo.

Sampieri, Collado e Lúcio (2006) classificam as

pesquisas em exploratória, descritiva e correlacional ou

explicativa, de modo bastante semelhante ao critério

utilizado por Boyd e Westfall (1978), que classificam os

projetos de pesquisa em: exploratória, descritiva e

experimental. Assim, com pequenos detalhes que

diferenciam as classificações apresentadas por esses

autores, há praticamente um consenso sobre os tipos de

pesquisa existentes.

Uma pesquisa exploratória procura descobrir

novas relações. Aplica-se a problemas de pesquisa novos

ou pouco conhecidos. Serve para o pesquisador

familiarizar-se com fenômenos relativamente

desconhecidos, para obter informações sobre a

possibilidade de se realizar uma pesquisa mais completa

sobre um contexto particular.

Os estudos descritivos são destinados a

descrever as características de uma determinada situação.

Com muita frequência, o objetivo do pesquisador

consiste em descrever conjunturas, acontecimentos e

feitos, dizendo como é, como se manifesta determinado

fenômeno. Eles procuram especificar as propriedades,

características e os perfis de pessoas, grupos,

comunidades ou qualquer outro fenômeno submetido à

análise. Concentra-se em coletar dados que mostrem um

evento, uma comunidade, um fenômeno, um feito,

contexto ou situação que ocorre, sendo este o seu valor

máximo.

O modelo de pesquisa experimental é destinado

a testar hipóteses específicas. Entretanto, cada obra dos

autores base o trata de forma um pouco diferenciada,

diferentemente do que ocorreu com os dois modelos

citados anteriormente. Os estudos experimentais têm sido

a base do avanço do conhecimento na maioria dos campos

científicos, mas por não ser utilizado nesta pesquisa não

será mais detalhado.

A presente pesquisa é do tipo descritivo, porque

o objetivo do estudo é identificar as principais vantagens

competitivas do cluster eletroeletrônico de Santa Rita do

Sapucaí. Trata-se de um estudo de caso, que é um dos

tipos de projetos de estudos descritivos.

O “método do caso” é um estudo intensivo de

um número relativamente pequeno de casos – na presente

pesquisa, um único caso, o de Santa Rita do Sapucaí –

MG – Brasil. A ênfase é dada na obtenção de uma descrição

e compreensão completas das relações dos fatores em

cada caso, sem considerar o número envolvido. A analogia

é o método de análise mais aplicável ao estudo de caso.
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As conclusões são encontradas comparando-se as

semelhanças e diferenças. Pode ser de corte quantitativo,

qualificativo ou misto. O presente estudo usa o enfoque

quantitativo, sobre uma visão qualitativa.

A coleta pode ser feita em uma amostra. O

universo desta pesquisa é formado pelas empresas

associadas à Associação Industrial de Santa Rita do

Sapucaí (AISRS): empresas prestadoras de serviços e

instituições de ensino e pesquisa, e ao Sindicato das

Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares

do Vale da Eletrônica (Sindvel): exclusivo para as indústrias

(manufatura). Tais instituições funcionam como se fossem

uma só. O número de empresas associadas em março de

2012 era de 146.

Quando a pesquisa é feita por amostragem, a

primeira tarefa é definir o que ou quem, entre os

componentes da população, servirá de amostra. O

problema da amostragem é escolher uma parte (ou amostra)

que seja mais representativa possível do todo, de tal forma

que os resultados obtidos a partir dessa amostra possam

inferir o mais legitimamente possível os resultados da

população total, se esta fosse verificada. Uma amostra

constitui-se uma porção ou parcela, convenientemente

selecionada do universo ou da população, sendo

essencialmente um subgrupo da população.

Há dois métodos gerais para se fazer uma

amostragem: probabilísticos e não probabilísticos. Os

probabilísticos baseiam-se na escolha aleatória dos

pesquisados, de modo que todos os elementos tenham a

mesma probabilidade de serem escolhidos. Amostras

probabilísticas permitem fazer tratamento estatístico, que

possibilita compensar erros amostrais, sendo esta uma de

suas vantagens. Nos métodos não probabilísticos a

escolha dos elementos não depende da probabilidade, mas

das características da pesquisa e da conveniência, sendo

um processo de seleção informal. Não podem ser objeto

de certos tipos de tratamento estatístico, o que diminui a

probabilidade de inferir para o todo o resultado obtido

para a amostra.

Outro desafio do processo de amostragens é a

definição do tamanho da amostra. Quanto maior a amostra,

maior a confiança que se tem nos resultados. Estatisticamente,

quando se utiliza um método probabilístico, a pergunta

típica é: dada a população N, qual é o menor número de

unidades amostrais necessárias para compor uma amostra

(n), que assegure um erro-padrão menor que 0,015 (1,5%)?

Desta forma, obtém-se o tamanho ideal da amostra para o

erro-padrão especificado pelo próprio pesquisador.

Nesta pesquisa, definiu-se que a amostragem

mais apropriada seria a probabilística estratificada e o

cálculo resultou em uma amostra de 34 empresas.

Definido o tamanho da amostra, passou-se à

coleta de dados, que implica em selecionar um instrumento

de coleta, realizá-la e preparar as observações, registros e

medições obtidas. Um instrumento de medição adequado

é aquele que registra dados observáveis que representam

verdadeiramente os conceitos ou as variáveis que o

pesquisador tem em mente. Eles devem reunir dois

requisitos essenciais: confiabilidade e validade.

As principais vantagens competitivas atribuídas

aos clusters foram levantadas por Lorena (2013), em sua

pesquisa. A lista com as 18 vantagens relacionadas pela

autora é mostrada a seguir.

1 - Facilidade de escoamento da produção e de

matéria-prima, máquinas e equipamentos.

2 - Proximidade com Instituições de Ensino e

Pesquisa.

3 - Proximidade com o mercado consumidor mais

significativo.

4 - Ações realizadas pelo Sindvel.

5 - As iniciativas de empreendedorismo das escolas:

motivação para criação de novos negócios.

6 - Atuação das Incubadoras de Empresas.

7 - Contatos com importantes empresas do setor

eletroeletrônico por meio de colegas da “época da

escola” ou de ex-alunos de escolas locais.

8 - A capacidade que as empresas têm de responder

rapidamente às mudanças de mercado: tecnologias

de produção flexível.

9 - Fácil acesso à mão de obra com conhecimentos

técnicos especializados e a fornecedores de

produtos e serviços necessários à operação.

10 - Existência de demanda para os produtos e

serviços produzidos pelas empresas.

11 - Existência de indústrias correlatas e de apoio

próximas, que compõem a cadeia produtiva

(proximidade e complementaridade entre as  empresas).

12 - Possibilidade de oferecer aos clientes uma linha

de produtos/serviços completa.
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13 - Existência de empresas menores para realizar

operações que representam gargalos para as

maiores.

14 - A interação entre as empresas, as instituições

de ensino e os órgãos públicos (de fomento à

pesquisa, desenvolvimento e inovação).

15 - A difusão de conhecimentos e informações

entre as empresas por meio de conteúdos tácitos,

observação direta e interações face a face.

16 - Facilidade de encontro entre os parceiros

necessários para transformar ideias em negócios e

inovação.

17 - Possibilidade de melhoria dos índices de

qualidade e produtividade, redução de custos e

tempo de fabricação e aprendizado entre as

empresas envolvidas.

18 - Possibilidade de alcançar mercados globais.

Durante a pesquisa, apresentou-se exatamente

esta lista aos proprietários das empresas selecionadas pela

amostragem e solicitou-lhes a leitura atenta das vantagens

competitivas relacionadas e a marcação das cinco

consideradas mais importantes na visão de cada um deles.

4 APRESENTAÇÃO DO RESULTADO

Durante a realização do levantamento, vários

empresários comentaram sobre a dificuldade de se marcar

apenas cinco entre tantas que consideraram extremamente

importantes. Esse fato revela que as vantagens competitivas

proporcionadas pelos clusters estão em perfeita sintonia com

a realidade local.

Como todas as vantagens foram marcadas por pelo

menos um entrevistado, o resultado é apresentado na Tabela

1, em ordem decrescente do número de marcações.
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Pela própria maneira de organizar a tabela, verifica-

se que a proximidade com as instituições de ensino e

pesquisa; as ações realizadas pelo SINDVEL; e a existência

de indústrias correlatas e de apoio próximas são

consideradas as vantagens competitivas mais importantes

do cluster para as suas empresas, com destaque para as

duas primeiras, assinaladas por mais da metade dos

empresários consultados.

CONCLUSÃO

O mercado globalizado exige das empresas ações

eficientes e continuadas em busca de melhores níveis de

competitividade, contudo, ela depende de fatores como o

seu relacionamento com os mercados e com as demais

empresas e instituições do seu ambiente de negócios,

sendo o cluster um ambiente modelo para empresas e

entidades que buscam ser mais competitivas.

No cluster as empresas têm acesso a informações

especializadas, empregados e fornecedores mais

capacitados, a bens públicos e complementaridade com

as outras organizações participantes, melhores condições

de controlar custos, maior previsibilidade quanto à

qualidade e quantidade de matéria-prima, rápida difusão

de inovações tecnológicas, diferenciação de produtos,

desenvolvimento de novas tecnologias e exportação.

A coexistência da cooperação com a competição

no cluster faz com que as empresas se tornem mais

produtivas, pois a competição induz ao uso de métodos

mais sofisticados, tecnologias mais avançadas, práticas

de PD&I, cultura da inovação e criação de produtos e

serviços diferenciados.

Os agrupamentos, além de diminuir os custos das

transações aumentam a eficiência das empresas, melhoram

os incentivos e criam ativos coletivos sob a forma de

economias externas, informação e infraestrutura. A

aglomeração não elimina as dificuldades, mas minimiza

algumas e atenua os efeitos de outras. Há uma mobilização

dos atores sociais da localidade para a consecução de

objetivos comuns, sendo uma alternativa concreta e

inovadora resultante de uma combinação de êxito

empresarial com desenvolvimento social local.

Em seu conjunto, o cluster possui vantagens

competitivas para as suas empresas sobre as situadas fora

dele. As micro e pequenas empresas, assim como as

emergentes, normalmente enfrentam dificuldades para acessar

matérias primas e componentes, canais de distribuição, para

produzir, inovar, conseguir crédito, e pela falta de infraestrutura.

Se isoladas, esses problemas tendem a se agravar.

A pesquisa de campo apontou que, segundo os

empreendedores entrevistados, as principais vantagens

competitivas presentes no APL de Santa Rita do Sapucaí

são: a facilidade de acesso e interação das empresas com

as instituições de ensino e pesquisa locais; a existência e

atuação do Sindvel; e a complementaridade entre as

empresas em toda cadeia produtiva. A relação completa

da ordem de importância atribuída às vantagens

competitivas do cluster encontra-se na Tabela 1,

apresentada anteriormente, uma vez que todas tiveram pelo

menos uma marcação como sendo das mais importantes.

Embora a vantagem competitiva denominada “A

interação entre as empresas, as instituições de ensino e os

órgãos públicos” tenha ficado em quinto lugar na preferência

dos respondentes, as três primeiras colocadas têm tudo a ver

com a conexão entre os componentes do cluster.

Isto responde de maneira afirmativa a pergunta-

base que norteou a pesquisa e torna verdadeira a hipótese

de que a interação entre as empresas e instituições que

formam o cluster, e dele com o seu exterior, são as maiores

responsáveis pelos resultados positivos obtidos, segundo

os próprios empresários do setor.
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