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EDITORIAL
Chegamos ao final do ano de 2020 com a publicação do nº 24 da Augusto Guzzo Revista Acadêmica, importante publicação das Faculdades Integradas Campos Salles (FICS), tendo seu primeiro
número em 2000. Já se vão vintes anos de atuação no mundo das publicações acadêmicas. Este é um
grande feito e resultado do empenho de uma equipe brilhante, incansável, comprometida e profundamente preocupada com a produção e divulgação do conhecimento científico.
Neste número, cuidadosamente pensado e preparado, apresentamos artigos de intelectuais
de várias áreas do conhecimento, e de diferentes e renomadas instituições. É um conjunto de textos
que abrangem várias áreas, como a de Administração, com propostas de organizações inovadoras; a
de Economia, avaliando possibilidades diferenciadas de investimentos, além de análise de perfil de
possíveis investidores. A área de Contabilidade também está contemplada, da mesma forma que a
arte de Educar, que não poderia ficar de fora, lembrando o quanto a FICS é tradicional e referência
na área.
Entre os artigos que pensam contribuições na área da Educação, encontramos o trabalho de
Rogério Venturineli e Deyse Almeida dos Reis, “Processo de Avaliação através do Portfólio com registros fotográficos para crianças com deficiências”, em que os autores fazem uma reflexão e uma análise sobre como o uso de portfólios fotográficos podem se tornar instrumentos avaliativos inclusivos
no espaço escolar.
Os autores Antônio Leonardo Amorim e Eidilene Aparecida Soares Figueiredo apresentam
uma inovadora análise sobre a aplicação da Lei Harfouche, cujo objetivo é estabelecer critérios para
aplicação de penas a estudantes acusados de indisciplina, muito bem escrita no artigo “Indisciplina
na escola, suas causas e consequências e a Lei Harfouche - análise a partir dos Direitos Humanos”,
como mais uma leitura da área de Educação.
Para quem é do campo da Contabilidade e quer se atualizar e aprimorar, sugerimos a leitura
do artigo “Contabilidade de custos - análise teórica para a relação volume versus custo de produção
por análise de regressão”, da autoria de Carlos Alberto S. da Silva, em que o analista apresenta teoria
e metodologia voltadas às “técnicas da análise de regressão na estimação do custo de produção (em
“Reais”) de posse dos dados da evolução mensal do volume de produção (em unidades)”.
Também na área de Contabilidade, podemos ler o artigo intitulado “Os testes de hipótese em
estatística e o controle de qualidade nas empresas”, de Carlos Alberto S. da Silva com uma análise
também teórica sobre testes de hipóteses, sendo um caso o de sistemas de instalação de injeção
em veículos do tipo SUV’s, visando aumentar o desempenho das máquinas. Outro teste é comparar
salários de contadores em empresas diferentes.
A área de Economia também está contemplada. O texto de Mariane Silva Freitas, Eduardo
Shinji Muramatu e Fernando Almeida Santos “Estudos sobre os motivos dos brasileiros não investirem com habitualidade na Bolsa de Valores”, apresenta os resultados de uma pesquisa com várias
pessoas, visando perceber como a ausência de Educação Financeira compromete a compreensão
sobre Economia/Investimentos.
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Cada trabalho apresenta, além das importantes análise, reflexões, dados e informações, discussões contemporâneas, com atualização de bibliografia em cada uma das áreas envolvidas. Esperamos que a produção que apresentamos neste número contribua para a construção de novas e
continuadas reflexões. Boa leitura!
Paulo Marcotti
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CONTABILIDADE DE CUSTOS - ANÁLISE TEÓRICA PARA A RELAÇÃO
VOLUME VERSUS CUSTO DE PRODUÇÃO POR ANÁLISE DE REGRESSÃO
COST ACCOUNTING: THEORETICAL ANALYSIS FOR THE RELATION VOLUME VERSUS
COST OF PRODUCTION BY REGRESSION ANALYSIS

Carlos Alberto Stechhahn da Silva1
Recebido em: 22/11/2020. Disponibilizado em: 05/12/2020

RESUMO
Neste trabalho serão aplicadas as técnicas da análise de regressão na estimação do custo de produção
(em “reais”) de posse dos dados da evolução mensal do volume de produção (em unidades). Após
uma breve descrição do método, iremos obter as expressões para o cálculo das constantes e .
Cabe consignar que a obtenção de tais constantes, aqui feita passo a passo, envolve o conhecimento
de derivada parcial e, portanto, é raramente descrita na literatura. A seguir, é feita uma aplicação de
todo um tratamento estatístico com o intuito de se estudar uma situação particular da Contabilidade
de Custos, qual seja, na relação volume de produção (em unidades) e custo. A relevância destes
cálculos é natural, na medida em que o gestor poderá, por exemplo, calcular o valor do custo quando
o volume de produção for maior que os até então apresentados. Ou seja, fazer uma estimativa de
custo que a empresa terá no futuro.
Palavras chave: análise de regressão, Contabilidade de Custos, coeficiente de determinação, testes
de significância e análise de variância (ANOVA).

ABSTRACT
This work will apply the techniques of regression analysis in the estimation of the cost of production (in
“reais”) in possession of the data of the monthly evolution of the volume of production (in units). After a brief
description of the method, we will obtain the expressions to calculate the and afterwards constant.
It is up to state that obtaining such constants, here is made step by step, involves the knowledge of partial
derivative and therefore is rarely described in the literature. The following is an implementation of an entire
statistical treatment with the purpose of studying a particular situation of cost accounting, which is, in
respect of volume production (in units) and cost. The relevance of these calculations is natural, to the extent
that the Manager can, for example, calculate the value of the cost when the production volume is greater
than the so far presented. That is, do a cost estimate that the company will have in the future.
Keywords: regression analysis, cost accounting, method of least squares, coefficient of determination,
significance tests, test, test, analysis of variance (ANOVA).
1

Universidade de São Paulo (USP) , Faculdades Integradas Campos Salles
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1.

INTRODUÇÃO

A Contabilidade de Custos vem ganhando a cada dia elevado destaque e significativa atenção
das empresas privadas e estatais. Conhecendo-se os custos de produção ou dos serviços é possível
ao gestor estabelecer estratégias no sentido de se aumentar o lucro, reduzir custos e assim, minimizar o preço final de seus produtos ou gastos com a prestação se serviços em seus diversos setores
de atuação. A Contabilidade de Custos, portanto, envolve temas bem contemporâneos, como por
exemplo, as medidas não financeiras de desempenho e análise de custos, conhecimento do cliente
ou de sua área de atuação, enfoque gerencial, entre outros. Com a Revolução Industrial, no final do
século XVIII e início do XIX, as empresas, em face de terem uma medida do processo de produção,
precisavam avaliar os custos de produção e a razão entre despesas, receitas e custos operacionais.
Nesse período ocorreu uma integração entre a contabilidade industrial e a contabilidade geral. Desenvolveram-se maiores detalhes na movimentação e registro das matérias-primas, bem como, no
registro e no cálculo dos custos de mão-de-obra. Houve ainda nessa época a ideia de custos fixos,
custos variáveis e custos-padrão (STARK, 2013).
A Contabilidade ainda mantém as características desenvolvidas no século XVI, empregadas no
método das partidas dobradas. Dessa forma, esse método é cartesiano e linear.
As empresas, desde a Revolução Industrial, sempre tiveram acesso aos dados (entradas e saídas) de sua matéria prima. Contudo, em pleno início do século XX, essas importantes informações
não foram devidamente empregadas na gestão de custos. Trabalhava-se apenas o caráter financeiro.
Nas décadas de 50 e 60 surgiram conceitos que modificaram este padrão de negócios, quais sejam,
custo-padrão, análise de desvios, custo fixo, , custo variável,
, entre outros. Com tais parâmetros foi possível, por exemplo, se obter o ponto de equilíbrio.
Atualmente, novos métodos e processos de produção foram desenvolvidos. Frente a um
imenso aparato tecnológico e de organização, surgiram novas técnicas e métodos de se tratar, por
exemplo, o custeio industrial. Novos acrônimos surgiram, tais como, o MRP II, o CAD e o CAM como
uma maneira de tratar a relação produto versus custos.
Finalizamos, destacando que a filosofia Just-in-time, JIT, foi criada no Japão com o objetivo de
diminuir o tempo de produção e o tempo gasto em burocracias que não agregam valor. A gestão
pela qualidade total, outro método contemporâneo, tem como foco na qualidade das operações e
serviços realizados pela empresa. Exercer de modo melhor possível suas atividades e adotar uma
conduta de melhora constante é “missão” de muitas empresas. Com esses valores, seus colaboradores devem exercer suas atividades de modo padrão descritos em procedimentos operacionais
padrão (POP´s). Nesta área ainda temos o sistema de custos ABC, Activity-based costing indo além dos
sistemas de custeio tradicionais (STARK, 2007).
Neste trabalho, iremos abordar o método estatístico da regressão linear no intuito de estreitar
e aprimorar nosso conhecimento sobre a relação sobre o volume (em unidades) e custos de produção (em reais). Faremos uso, em diversos momentos, do Excel tanto na construção das tabelas e
gráficos, bem como, na obtenção dos valores quantitativos dos parâmetros.
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2.

A REGRESSÃO LINEAR SIMPLES NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Frequentemente a contabilidade se depara em suas decisões com a relação entre duas variáveis. Podemos citar, nesta situação, a estimação do custo de produção. Coletando-se dados sobre o
volume de produção, em unidades, bem como, do custo para produção dessas unidades em cada
etapa do processo. Podemos utilizar, por exemplo, um procedimento estatístico chamado análise de
regressão para obtermos uma equação que nos mostra como as duas variáveis se relacionam. Nesta
análise de regressão, empregando a variável que é prevista, variável dependente e as variáveis independentes podemos projetar ou prever para o futuro um determinado resultado. Assim, uma vez
de posse da equação que relaciona tais variáveis, o volume de produção acima citado, num tempo
futuro, poderá fornecer o valor do custo de produção.
Vamos considerar neste trabalho a regressão linear simples, a qual envolve apenas uma variável dependente e outra independente. Veremos situações em que a relação entre ambas pode
ser aproximada por uma reta. Uma importante aplicação, embora fora do escopo deste trabalho, é
o modelo no qual temos mais de uma variável independente. Tal método é chamado de análise de
regressão múltipla.
2. 1 O modelo de regressão linear
Em contabilidade de custos, a condição do aumento do volume de produção, em geral, conduz a um aumento custo de produção dessas unidades. Para cada peça produzida , a qual é uma
variável independente, temos um único valor de , a variável dependente. Como temos um conjunto de pares ordenados
, na aproximação por uma reta, surgirá um erro, denotado por . Para
o modelo de regressão linear simples temos a seguinte equação:
(1)
em que
é o coeficiente linear e
o coeficiente linear. A última constante, , é o erro aleatório ou parcela de erro. Esse erro é devido a variação de , uma vez que nem todos os pontos estão
sobre a reta, e não pode ser explicada pela relação entre e .
Temos, neste contexto, a equação de regressão a qual define uma reta que permite fazer a
estimativa do valor de uma variável em face do conhecimento da outra. A equação de regressão tem
a seguinte forma:
(2)
Se conhecermos os valores populacionais podemos usar a Eq. (2) e obtermos o valor médio de para um dado valor de . No entanto, na prática tais valores não são conhecidos. Dessa
forma, usamos as estatísticas amostrais ( e ) como estimativas dos parâmetros populacionais.
Substituindo-se o par no lugar de ,
, na equação de regressão (2) temos a equação de
regressão estimada
,
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cujo gráfico da equação de regressão linear simples estimada é chamado de reta de regressão
estimada.
Usaremos o método dos mínimos quadrados para estimar os valores amostrais

da Eq. (3).

2. 2 O método dos mínimos quadrados – Dedução das equações de inclinação e de
intersecção da equação de regressão estimada
No intuito de desenvolver a equação de regressão estimada para prever o custo total para um
dado volume de produção (quantidade de unidades produzidas) iremos, a seguir, deduzir as equações da inclinação e de intersecção com o eixo , aqui denotada por .
A maioria dos livros de Estatística Aplicada à Administração, Economia ou na área da financeira
em geral, expressam as fórmulas da regressão linear prontas, ou seja, não mostram ao leitor como os
coeficientes linear e angular, e , são obtidos.
Vamos inicialmente assumir que os dados amostrais podem ser aproximados por uma função
afim. Assim, vamos utilizar o modelo de regressão linear simples para a relação entre (
). Vamos
então procurar escrever as equações para os valores e da equação de regressão linear simples
estimada. Para um elemento da classe genérico vimos que a Eq. (3) pode ser escrita como:
(4)
O método dos mínimos quadrados é um procedimento para se calcular os valores
, que minimizam a soma dos quadrados residuais, esta soma é dada por
.

, com

(5)

Substituindo-se a Eq. (4) na Eq. (5) temos:
(6)
a qual deve ser minimizada. Cabe consignar que a expressão acima mede o afastamento (ou
desvio) da média, ao quadrado, no intuito de se eliminar o sinal negativo em alguma das diferenças.
Para minimizar a Eq. (6), acima, devemos calcular as derivadas parciais com respeito a , bem
como, a
e igualar a zero. Cabe informar que a teoria envolvendo derivadas parciais pode ser encontrada em (STEWART, 2016). Assim, temos:
(7)

e
(8)

Dividindo-se a Eq. (7) por 2 e calculando a soma de cada um dos três termos individualmente,
obtemos:
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(9)
i.e.,
(10)
em que

.

Analogamente para a Eq. (8) temos:
(11)
.
Conforme sabemos
e
são constantes que independem do índice de soma, ou seja, podem ser passados para fora do somatório. As equações (10) e (11) são conhecidas como equações
Normais de Mínimos Quadrados.
Isolando-se

na Eq. (10) resulta, para o coeficiente linear:
(12)

Substituindo-se a Eq. (12) acima na Eq. (11) e isolando

, teremos:
(13)

(14)

(15)

ou ainda,
(16)

Devido ao fato de

e

podemos escrever a Eq. (12) como:

.

(17)

As Eqs. (15), ou ainda a Eq. (16), bem como a Eq. (17) serão aqui utilizadas para o cálculo da equação
de regressão estimada; esta usada para prever o custo total de um determinado volume de produção.

3.

APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE DE CUSTOS

A análise de regressão, teoria acima descrita, pode ser aplicada na estimação de custo . Uma
vez que a empresa tenha coletado os dados da evolução mensal do volume de produção (em unida-
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des), para cada elemento teremos o correspondente custo total (em reais). Assim, um profissional
da contabilidade pode estimar o valor do custo para um dado volume de fabricação. Poderá, por
exemplo, calcular o valor do custo quando o volume de produção for maior que os até então apresentados. Ou seja, fazer uma estimativa de custo que a empresa terá no futuro.
Consideremos uma amostra de seis volumes de produção
as operações da fábrica,

e os seus respectivos custos para

Tabela 1 – Volume de Produção (em unidades) versus Custo total (em reais).

Fonte: O autor.

Uma vez coletados os dados amostrais
, teremos um diagrama de dispersão. Nele podemos observar se há uma relação positiva, negativa ou mesmo uma constante (sem relação) entre
a variável independente e a dependente, vide Figura 1, a seguir.
Vejamos, para a Tabela 1, acima, como obter o valor do desvio médio simples, DMS. Este desvio
pode ser obtido pela Eq. abaixo descrita:
(18)

pois, resulta do quociente 130/6.
Da Tabela 1, acima, obtemos, usando o Excel, o diagrama de dispersão.
Figura 1 – Diagrama de dispersão – Volume (em unidades) versus Custo total (em reais)

Fonte: O autor.
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Observando o diagrama de dispersão acima podemos observar uma correlação positiva entre
e .
O método de construção do diagrama de dispersão pode ser encontrado em (LIMA, 2016).
Conforme vimos, os valores de
representam os custos (valor observado dos custos), em
reais, na produção de cada volume de produção (variável independente). Teremos ainda em um
valor estimado de custos.
No intuito de que a regressão estimada resulte num ajuste eficiente para os nossos dados,
vamos impor que as diferenças entre os valores de custos observados e os estimados sejam um
mínimo.
Com os nossos dados amostrais vamos calcular os valores de
e
soma dos quadrados dos desvios entre os valores observados (
).

de forma a minimizar a

Este método aqui empregado é conhecido na literatura como método dos mínimos quadrados.
As Eqs. (16) e (17) serão empregadas para obtermos os valores de
e . Utilizaremos para
tanto uma planilha do Excel. Nela podemos inserir as devidas colunas de dados para obtermos suas
respectivas somas.
O valor das somas de cada coluna também pode ser encontrado via manipulação da HP 12C.
Maiores detalhes podem ser encontrados no vídeo (GRINGS, 2013).
A seguir, usamos uma planilha Excel para o cálculo dos termos que envolvem o cálculo dos
coeficiente e .
Tabela 2 – Planilha Excel para o cálculo de

e

(

).

Fonte: O autor.
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O uso dos resultados da Tabela 2 leva-nos aos seguintes valores, respectivamente, para a inclinação e intersecção da equação de regressão estimada:
(19)

e
(20)
em que

.

Uma constatação bastante interessante, para as devidas mudanças que podem ocorrem nos
dados da Tabela 2, acima, é que se dobrarmos os valores de cada par (
o valor de
dobrará
e o valor para
permanecerá constante. Isto se deve a própria natureza das fórmulas (18) e (19).
Neste caso, teremos um deslocamento da reta para cima, modificando o valor do coeficiente linear,
e permanecendo a reta com a mesma inclinação.
Com estes resultados podemos escrever uma equação de regressão estimada que pode ser
utilizada para prever o custo total para um determinado volume de produção futuro. Vide Tabela 3,
a seguir.
Tabela 3 – Planilha Excel para o custo total no futuro – Cálculo de

e

.

Fonte: O autor.

Das Eqs. (18) e (19) temos que a equação de regressão estimada pode ser escrita como:
(21)
Para os valores de volume,
e
.
O custo variável

e

, devido à Eq. (20), temos, respectivamente,

por unidade produzida será de R$ 7,60.

A seguir faremos uma análise da qualidade do ajuste da equação de regressão estimada.
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3. 1 Coeficiente de Determinação
As medidas amostrais produzem, em geral, pontos que estão sobre a reta de regressão estimada, RRE, ou fora dela. O afastamento das observações em torno da RRE envolve diferenças de
ordenadas. Na seção anterior obtivemos, conforme Eq. (20), a equação de regressão estimada. É uma
função afim que relaciona o volume produzido com o custo para cada item ou classe. No entanto,
podemos, por meio do Coeficiente de Determinação, obter uma ideia da qualidade de ajuste da RRE.
Da teoria de Regressão Linear Simples temos as seguintes definições:
I.

Soma dos quadrados dos resíduos, SQRes (SSE para o acrônimo em inglês):

II.

Soma dos quadrados total, SQTot (SST para o acrônimo em inglês):

III. Soma dos quadrados da Regressão, SQReg (SSR para o acrônimo em inglês):

A relação entre estas três grandezas acima descritas pode ser obtida a partir das diferenças de
ordenadas do gráfico mostrado na Figura 2, a seguir.
Figura 2 – Reta de Regressão Estimada (em azul) e a reta na cor cinza (horizontal) para

Fonte: O autor.
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A partir das três diferenças para as ordenadas ilustradas acima, temos:
(22)
Comparando com as relações I. a III., podemos escrever para a soma dos quadrados da regressão a seguinte relação:
(23)
Novamente, uma planilha do Excel nos permitirá calcular o valor para SQReg.
Tabela 4 – Planilha Excel para obtenção da SQReg da Eq. (22)

Fonte: O autor.

Como podemos constatar, a diferença entre o SQTot e o SQRes fornece-nos exatamente o valor
de SQReg, o qual é dado por R$ 216.600,00.
O coeficiente de determinação
mada e pode ser escrito como:

mede a qualidade do ajuste da equação de regressão esti(24)

Este resultado é a porcentagem da soma dos quadrados total que pode ser explicada pela
nossa equação de regressão estimada (20).
É importante aqui considerar que as três somas acima descritas (SQTot , SQRes e SQReg), bem
como, o valor de , descrito na Eq. (23), podem ser obtidos pela tabela ANOVA do Excel, a qual mostraremos na Seção 3.1 deste trabalho.
Estamos, portanto, cientes que é um excelente ajuste para a Eq. (20). Assim, aproximadamente
96% dos custos de produção (em reais) da empresa podem ser explicados pelo volume da produção
em unidades.
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4.

OS TESTES DE SIGNIFICÂNCIA NA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Em nossos estudos fizemos uma análise de regressão. Iniciando com uma suposição sobre o
modelo ideal para a relação entre as variáveis dependentes e independentes. Vimos que num modelo de regressão devemos nos valer das equações (1) e (3). Temos ainda que o coeficiente de determinação
representa a qualidade de ajuste da equação de regressão estimada. No entanto, mesmo
que o valor obtido para seja muito próximo de 1, devemos fazer uma análise adicional de adequação do modelo suposto. O teste apropriado chama-se teste de significância. Tais testes na análise de
regressão se apoiam em algumas suposições sobre a parcela de erro que é uma variável aleatória
com média, ou valor esperado, igual a zero i.e.,
. Sendo ´s constantes, logo,
com
. Portanto,
(25)
que é a equação de regressão (2). Temos, neste caso, que têm distribuição normal as distribuições de probabilidade de .
A variância de ,
descreve a variância de nas proximidades da reta de regressão. Como,
em geral, temos os desvios dos valores de (resíduos) na vizinhança da reta de regressão, a SQRes é
uma medida da variação dos resultados observados (custos) em torno da reta estimada.
Vamos definir o quadrado médio dos resíduos (QMRes) como uma estimativa de

, i.e.,

(26)

Em nosso caso temos que:
(27)

(MQ Resíduo da Tabela ANOVA) fornece uma estimativa não viesada (ou não tendenciosa) de
pois, conforme vimos a variância é a mesma para todos os valores de O erro padrão da estimativa é denotado por:
(28)

O valor de , descrito acima, Erro padrão da Tabela ANOVA, será usado na próxima seção para
o cálculo de uma estimativa para
.
A seguir iremos tratar dos testes e ao nível de significância 0,05. Usaremos o erro padrão da
estimativa nestes testes de relação entre as variáveis e
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4. 1 O teste
Vimos que se há uma relação linear entre (

) devemos ter que a constante

A motivação para o teste é para verificarmos se podemos, por meio dos testes de hipóteses,
verificar se podemos concluir que

Figura 3 – Distribuição Amostral de

Fonte: O autor.

Neste teste, se a hipótese nula for rejeitada podemos concluir que
. Maiores detalhes
sobre os Testes de Hipóteses podem ser encontrados, por exemplo, em (LARSON, 2010). No entanto,
se
não pode ser rejeitada as evidências são pequenas para concluirmos que existe uma relação
significativa. Em nossos cálculos teremos a distribuição amostral de , o estimador de mínimos quadrados de , constituem a base de nosso estudo. Particularmente, para , sua distribuição amostral
tem valor esperado
, ou seja, é um estimador não viesado de
com desvio padrão
(29)

com distribuição normal. Contudo, em nosso caso, não conhecemos o valor do desvio padrão
. Assim, iremos estabelecer uma estimativa de
qual seja:
(30)
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Esse resultado, Erro padrão x da tabela ANOVA, descrito na Eq. (29) será aqui considerado
como o desvio padrão estimado de
O teste para uma relação de significância está baseado no
fato que o teste estatístico
(31)

tem uma distribuição com
graus de liberdade. Dessa forma, se a hipótese nula
, for verdadeira, então, da equação (31) temos:

, i.e.,

(32)

o qual é apresentado como Stat t da Tabela ANOVA.
Usando uma tabela de distribuição para
graus de liberdade,
representa uma área igual a 0,005 na causa superior. Assim, na cauda superior, a área da distribuição
correspondente à estatística de teste
deve, portanto, ser menor que 0,005. Sendo o teste
bicaudal o valor- associado ao valor da Eq. (32) deve ser menor que
. Usando o
Excel, com as seguintes abas em sequência

FÓRMULAS, MAIS FUNÇÕES, ESTATÍSTICA, DIST.T
surgirá na tela: Argumentos da função. Nesta caixa devemos inserir o valor obtido para , ou
seja,
e, a seguir, 4 para graus de liberdade e a palavra VERDADEIRO. Com os dados supramencionados obtemos para um valor- muito pequeno, ou seja,
Tendo em vista que o valoré menor que 0,01, devemos rejeitar
e concluímos que
deve realmente ser diferente de zero.
Aceitamos a Hipótese alternativa,
. Tal evidência, obtida por meio deste teste, é suficiente para
que possamos concluir que existe uma relação linear entre as variáveis volumes e custos.
4. 2 O teste
Este teste se apoia na distribuição de probabilidade e será usado para testar a significância
na regressão. Testa, portanto, a razão entre duas variâncias. Tendo em vista que temos somente uma
variável independente, , o teste resultará na mesma conclusão que obtivemos para o teste .
Como obtivemos que
, teremos este mesmo resultado para o teste No entanto, se tivermos
mais de uma variável independente, o teste (e somente ele) poderá testar uma relação significativa
global.
Vamos iniciar impondo que, se a hipótese nula, dada por
for verdadeira, a razão
entre SQReg e os graus de liberdade da regressão produzirá uma estimativa para a variância . Tal
razão é denominada quadrado médio da regressão e pode ser escrito como:
(33)
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É importante destacar que, neste trabalho, os graus de liberdade da regressão são iguais ao
número de variáveis independentes do modelo adotado. Dessa forma esse número é igual a 1. Portanto, para os valores da soma, descrito na Eq. (23):
(34)

Tal resultado se encontra descrito como MQ Regressão na tabela ANOVA. Assim, para os dados
da Tabela 4, C = SQReg = 216.600.
A constante participa da equação de regressão, e caso assuma o valor zero, a hipótese nula
será verdadeira, e consequentemente SQReg e SQRes são duas estimativas independentes da variância . Neste caso, a distribuição amostral segue uma distribuição F.
O teste

de significância na regressão linear simples é
(35)

Para 1 grau de liberdade no numerador e 4 graus de liberdade no denominador temos que:
(36)

A obtenção deste resultado pode ser visualizada na Tabela 05, a seguir.
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Tabela 5 – Os registros dos valores

onde

27

é a área (ou probabilidade) na cauda superior da distribuição

Fonte: O autor.

Com o resultado da Eq. (35) temos que,
, ou seja,
rejeitamos
concluímos que o volume de produção, em unidades, e o custo total estão relacionados.

e

Conforme expomos, a maioria dos valores acima descritos podem ser obtidos da tabela ANOVA a qual iremos, passo a passo, descrever como obtê-la.
Selecionando-se apenas as colunas de

e de

clicamos na aba DADOS e ANÁLISE DE DA-

DOS.
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Figura 4 – Passos iniciais para obtenção da tabela ANOVA.

Fonte: O autor.

Em seguida, abrir-se-á uma nova janela. Nela, devemos selecionar REGRESSÃO.
Figura 5 – Passo seguinte para obtenção da tabela ANOVA

Fonte: O autor.

Finalizamos com o preenchimento da última janela. Devemos selecionar primeiro os dados
(sem o rótulo) da coluna . A seguir, selecionamos os dados da coluna , novamente sem o rótulo
superior. Clicamos em rótulos e, por último em intervalo de saída. A inserção da tabela ANOVA será
feita na célula que determinarmos após o preenchimento do retângulo destinado ao intervalo de
saída.
Teremos, portanto, uma última janela pronta com o formato do tipo apresentado a seguir.
Este tipo de tarefa, conforme podemos perceber, exige um pouco de prática no Excel.
O acrônimo ANOVA representa a abreviação em inglês de “análise de variância” (analysis of
variance).
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Figura 6 – Último passo para obtenção da tabela ANOVA.

Fonte: O autor.

A tabela ANOVA apresentada pelo Excel terá o seguinte mostrado na Tabela 6, a seguir.
Tabela 6 – Tabela ANOVA – valor da estatística de teste F – Graus de liberdade, entre outros.

Fonte: O autor.
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Conforme vimos a tabela ANOVA apresenta o valor da estatística de teste F, qual seja,
o que nos levou a rejeita
e concluir que o volume de produção e o custo
total estão relacionados.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos, neste trabalho, uma importante e avançada aplicação de uma ferramenta da Estatística, a análise de regressão, aplicada à Contabilidade de Custos. Atualmente, este ramo da Contabilidade Geral envolve conceitos, princípios e práticas contábeis aplicadas aos custos. Seus sistemas e
métodos de custeio envolvem o custeio ABC – Activity-based costing, Custo-ativo – kaizen, método
de custeio por processo, método da unidade esforço de produção (UEP) entre outros. Torna-se, portanto, uma área bastante vasta e de interessantes aplicações.
Aqui, consideramos apenas uma amostra de seis volumes de produção e os seus respectivos custos para as operações da fábrica,
Usando o método estatístico da regressão linear, para a
relação volume (em unidades) e custos de produção (em reais), fizemos uso em diversos momentos
do Excel, tanto na construção das tabelas e gráficos apresentados, bem como, na obtenção dos valores quantitativos dos parâmetros.
Iniciamos com o modelo de regressão linear. Tendo em vista que, a maioria dos livros de Estatística, principalmente os com foco na Administração, Economia ou área financeira em geral, expressam as fórmulas da regressão linear prontas, mostramos ao leitor como os coeficientes linear e
angular, e , são obtidos. E, com método dos mínimos quadrados fizemos a dedução da Eq. (20),
a equação de regressão estimada. Esta permite prever o custo total de um determinado volume de
produção em tempos futuros.
A seguir, a teoria se desenvolve e o coeficiente de determinação , o qual mede a qualidade
do ajuste da equação de regressão estimada, foi calculado pela relação entre a soma dos quadrados
da Regressão pela soma dos quadrados total. O resultado obtido para
mostra que
este 95,87% da variabilidade dos custos podem ser explicados por meio da relação linear existente
entre o tamanho do volume da produção (em unidades) e o custo (em reais). O ajuste, portanto, foi
muito bom para a nossa equação de regressão estimada (20).
Finalizamos com um capítulo sobre os Testes de Significância na Regressão Linear Simples. Parâmetros como a variância amostral e número de graus de liberdade permitiram, por meio do teste
, usando testes de hipóteses da teoria bicaudal, e do teste concluir nossos resultados. Tais testes,
foram suficientes para concluirmos que existe uma relação linear entre as variáveis volumes e custos,
com
.
Cabe finalmente consignar que, os resultados aqui obtidos por meio do Excel podem também
ser encontrados por meio da tabela ANOVA. Todos os detalhes para a obtenção dos dados apresentados por meio desta tabela foram detalhados passo a passo neste trabalho.
Outras importantes aplicações envolvem este tema, embora se encontrem fora do escopo
deste trabalho. Numa situação real, os modelos não envolvem somente um parâmetro (volume
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de produção) para a obtenção dos custos . Tais modelos envolvem mais de uma variável independente, ou seja, usam a análise de regressão múltipla.
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RESUMO
Neste trabalho serão aplicadas as técnicas da Estatística Inferencial em duas situações particulares,
quais sejam, no plano de salários de uma empresa fictícia e na instalação de um novo sistema de
injeção destinado a aumentar o desempenho de veículos SUV´s. Particularmente, veremos aqui
situações usuais dos testes de hipóteses executados nos trabalhos internos das empresas em geral.
Inicialmente, usando pesquisa de mercado, poderemos avaliar se o salário médio dos contadores de
uma determinada empresa é menor que a média salarial destes profissionais no Brasil. Uma outra
aplicação do teste de hipóteses será dedicada ao estudo do consumo de combustível em veículos
SUV´s. Verificaremos se a instalação de um novo sistema de injeção realmente é melhor que o sistema
anteriormente usado. O uso do EXCEL é aqui empregado no cálculo do
, valor-p entre outros
parâmetros. Dessa forma, neste estudo, os dois tipos de testes de hipótese unicaudais serão aqui
empregados no sentido de se determinar se uma dada hipótese deve ou não ser aceita ou rejeitada.
Palavras chave: Estatística Inferencial, plano de salários, pesquisa de desempenho, consumo de
combustível, testes de hipóteses,
, valor- , teste unicaudal.

ABSTRACT
This work will apply the techniques of inferential statistics in two particular situations, namely, the salaries
of a fictitious company and in the installation of a new injection system designed to increase performance
of SUV vehicles´s. Particularly, we see here the usual situations of hypothesis testing run on the inner
workings of companies in general. Initially, using market research, we can assess if the average salary
of the counters for a particular company is less than the average salary of these professionals in Brazil.
Another application of the hypothesis test will be devoted to the study of fuel consumption in vehicles
SUV´s. We will check if the installation of a new injection system really is better than the previously used
system. The use of EXCEL is here employed in calculation of Z_teste, p-value among other parameters.
Thus, in this study, the two types of One-Tailed Test will be used both to determine whether a given
hypothesis should be accepted or rejected.
Keywords: Inferential statistics, wage planning, performance evaluation, fuel consumption, hypothesis
testing, -test, -value, One-Tailed Test.
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1.

INTRODUÇÃO

A Estatística Descritiva trata do estudo e análise de dados, por meio de gráficos, histogramas,
tabelas ou resumos estatísticos, obtidos de uma determinada amostra ou população. Nesse contexto, lidar com cálculos de média, mediana, desvio padrão e de probabilidade, em geral, implicam
na necessidade do manuseio de calculadoras científicas e gráficas, HP 12C, EXCEL ou mesmo uma
linguagem de programação. Num outro ramo, a Estatística Inferencial se depara com Intervalos de
confiança e os Testes de Hipóteses. O primeiro, usa de recursos como a estimativa intervalar, para
se determinar um intervalo, ou faixa de valores, que contenha um determinado parâmetro populacional de interesse. Em geral, não temos uma informação sobre um dado parâmetro populacional,
nesse caso, a partir de dados amostrais é possível se inferir sobre um dado parâmetro populacional
com um nível de confiança nesta tarefa. Usualmente o nível de confiança empregado é de 95%. O
segundo, os Testes de Hipóteses, também podem testar afirmações sobre um parâmetro populacional. Neste trabalho estaremos envolvidos com a teoria dos testes de hipóteses para a média populacional, embora tais estudos também podem ser aplicados para a proporção populacional. Maiores
detalhes sobre esta última condição podem ser encontrados em (SWEENEY, 2015). Tais testes se
aplicam, por exemplo, em áreas como a medicina, educação, ciência básica e campo dos negócios,
bem como, nos trabalhos do dia a dia de uma empresa. Uma introdução às técnicas de amostragem,
estimação e aos testes de hipóteses pode ser encontrada em (MARTINS, 2009). Com esta ferramenta
as empresas e o governo podem selecionar candidatos em concursos com um determinado perfil,
estimar o tempo médio que os candidatos levam para realizar a prova em um dado concurso ou o
tempo de espera numa fila de banco, ou ainda a altura média de pessoas em provas militares, entre
outras aplicações. Como podemos perceber, é imenso o campo de aplicação deste tipo de teste estatístico (LARSON;FARBER, 2010).
Neste trabalho estamos particularmente interessados em estudar aplicações dos testes de
hipóteses em estatística aplicados a um plano de salários (PS) e no controle de qualidade (CQ) do
rendimento de veículos SUV´s no que tange ao seu consumo em quilômetros por litro de gasolina.
Estaremos, particularmente, envolvidos em formular hipóteses de teste aplicadas ao estudo de salários de contadores no Brasil (FERREIRA; ANGONESE, 2015) e no estudo do consumo de gasolina
para os veículos SUV´s. Dessa forma, no caso de uma empresa automobilística, usando a distribuição
normal, podemos verificar se o consumo médio, após a instalação de um novo sistema de injeção,
supera o anteriormente adotado.
O uso do EXCEL será aqui empregado para a obtenção de parâmetros como o
, valor- , e
valor- exato da tabela de distribuição , entre outros. Tais cálculos nos permitirão chegar as devidas
conclusões para os testes de hipóteses apropriados.
Embora o conhecimento e os passos iniciais sobre a teoria envolvendo Testes de Hipóteses
são aqui assumidos, são apresentadas as tabelas no corpo do artigo para aqueles que estão em sua
primeira leitura.
Conhecimentos básicos do Excel são também aqui admitidos (SÁ, 2015). É feito aqui ainda o
passo a passo no Excel para obtenção de alguns parâmetros de interesse.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 24, p. 33-44, nov./dez. 2020.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i24.933

DA SILVA, C. A. S.: OS TESTES DE HIPÓTESES DA ESTATÍSTICA NO PLANO DE SALÁRIOS E NO CONTROLE DE QUALIDADE DAS
EMPRESAS

2.

TESTANDO HIPÓTESES

A inferência estatística por meio das distribuições amostrais e a estimação intervalar nos conduzem aos testes de hipóteses.
Quando testamos hipóteses sugerimos uma hipótese inicial sobre um dado parâmetro da população, particularmente aqui trabalharemos com a média da população e a média amostral
. Chamaremos tal hipótese inicial de hipótese nula e será denotada por
Paralelamente, temos
que definir uma outra hipótese, a chamada hipótese alternativa,
, um complemento de
Uma
é conflitante ou antagônica à outra.
2. 1 O salário médio do profissional de ciências contábeis e
pesquisa

como uma hipótese de

O piso salarial de um profissional de Ciências Contábeis não é fixo; ele varia de acordo com a
região do Brasil, o perfil da empresa entre outros fatores. No entanto, em face da convenção e acordos coletivos da categoria em nosso país ele se encontra na faixa entre R$ 3.250,00 e R$ 7.713,00. Para
esta faixa, portanto, vamos fixar, para nossos estudos, uma média para a população de R$ 5.480,00.
Maiores informações sobre as faixas salariais pagas pelo setor contábil, bem como sobre as principais
tendências para o cenário desta profissão podem ser encontradas em (NIBO, 2017).
Cientes que a satisfação do funcionário tem relação direta com a qualidade dos serviços prestados, os gestores buscam um melhor entendimento da relação entre o salário médio de seus colabores com os do mercado em geral de nosso país.
Um funcionário do setor de Recursos Humanos da empresa fictícia FICT Assessoria Contábil
ficou de realizar esse estudo coletando dados para a pesquisa salarial. Este trabalho irá servir de base
para a política salarial que a empresa virá a adotar, bem como, manter seu equilíbrio interno.
Examinou vinte filiais com os devidos critérios de porte, região, estrutura interna entre outros.
Alguns especialistas indicam que a pesquisa, para ser mais precisa, deve envolver entre 12 a
25 setores ou empresas. Dessa forma, amostras de 50 salários de seus profissionais da contabilidade
(bacharéis) foram coletadas e o resultado mostrou uma média amostral de R$ 5.119,00 com desvio
padrão populacional igual a R$ 936,00. O teste de hipóteses, portanto, a ser formulado é se os dados amostrais apoiam a conclusão de que a média salarial é menor que a média populacional dos
salários desses profissionais no Brasil. Ou seja, temos as seguintes condições para a hipótese nula e
alternativa:

A compreensão correta dessa afirmação é de que os salários pagos pela empresa são no mínimo R$ 5.480,00. Desse modo, o teste de hipóteses para o salário médio populacional na empresa
tem como hipótese nula
. Se os resultados amostrais concluírem que devemos rejeitar
podemos concluir que a hipótese alternativa é verdadeira. O funcionário do RH, o qual especificará o
nível de significância, terá a tarefa de levar uma proposta de aumento salarial para a categoria. Com
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essa inferência estatística a empresa terá condições de manter um equilíbrio salarial interno. Veremos aqui as diferentes possibilidades para
e
.
2. 2 Estatística de teste para testes de hipóteses de uma média populacional com
conhecido
Os testes realizados pela empresa FICT mostram que o desvio padrão
é assumido conhecido e a distribuição dos salários tem uma distribuição normal. Dessa forma, o mesmo
ocorrerá para a distribuição amostral de , a média amostral. Os dados da empresa estão apresentados a seguir.
Figura 1 – Dados de entrada para o cálculo do valor do

-teste e do valor- .

Fonte: O autor.

O valor do -teste foi obtido por meio da expressão

e o valor- pode ser encontrado da área sob o gráfico da gaussiana (distribuição normal) para
no intervalo
ou da tabela- a seguir.
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Tabela 7 – Valor-

para

.

Probabilidade cumulativa
valor-p

Fonte: SWEENEY, D. J. et. al. (2014).

2. 3 Critério do Valor- e do Valor crítico para o teste unicaudal à esquerda
O nível de significância fornece a probabilidade de cometermos um erro do Tipo I quando
a hipótese nula
é verdadeira como uma igualdade. Neste trabalho vamos empregar os níveis de
significância
e
.
2. 3. 1 Critério do Valor- e o nível de significância
Vimos na seção anterior que para os dados de salário médio da população, desvio padrão
entre outros parâmetros, o valor do -teste obtido corresponde ao valor- de 0,0032. Este, por sua
vez, corresponde a uma probabilidade que nos dá uma medida de evidência contra a hipótese nula
fornecida pela amostra realizada. Sendo o valor- obtido menor que qualquer dos dois níveis de
significância adotados, i.e.,

e
temos que o valor- levou a uma rejeição da hipótese nula. A regra de rejeição nos diz que
para ambos os níveis de significância o valor- obtido de 0,0032 implica na rejeição de
para qualquer valor de
Este é o nível observado de significância.
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2. 3. 2 Critério do Valor crítico (

e

)

Neste tipo de critério iniciamos obtendo o valor do
para um determinado nível de
significância . De acordo com a tabela de probabilidade normal padrão, para conhecido, o valor
crítico que corresponde à área
na cauda inferior da distribuição padrão normal é

O resultado da pesquisa da empresa FICT tem a regra de rejeição (
valor crítico
Rejeitar

) pelo critério do

se

Assim, para os valores descritos na Tabela 1 obteve-se

ou seja, rejeitamos
e é possível concluir que os dados amostrais apoiam a conclusão o
salário médio amostral da empresa FICT é menor do que o da média nacional. Estamos, portanto,
aceitando a hipótese alternativa,
.
Para o nível de significância
Sendo o valor da estatística teste (
mente rejeitar a hipótese nula .

temos que o valor do

.

) menor que o valor crítico devemos nova-

Ambos os critérios aqui utilizados permitem-nos concluir que os salários dos contadores, de
média amostral R$ 5.119,00 são menores que a média populacional R$ 5.480,00 para ambos os níveis
de significância 0,01 e 0,05.

3.

O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM VEÍCULOS SUV´S

A cada ano cresce o interesse das pessoas pelos utilitários SUV (Sport Utility Vehicle). Tal procura é constatada tanto no mercado brasileiro como no exterior (QUATRO RODAS, 2019).
Nas grandes cidades são constantes os alagamentos o que justifica a compra de um veículo
SUV. Outros fatores positivos são o espaço e o conforto. No entanto, há que se levar em consideração o preço, bem como, para quem viaja muito, o consumo. Dessa forma, estes são os fatores mais
importantes a serem verificados na hora de comprar um veículo deste tipo. Se o condutor viajar com
um veículo SUV na faixa dos 100 km/h estará fazendo uma grande economia.
Supondo que uma empresa revendedora de veículos SUV deseja instalar um novo sistema de
injeção e constatar que terá um rendimento de consumo (em km/ ) maior que os produzidos por
seus veículos até então. Assim, temos como hipótese nula que a média de consumo (com gasolina)
de um certo modelo chega a alcançar até 9,7 km/ na estrada. Aceitaremos essa informação como
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uma hipótese nula,
. Como a empresa deseja constatar se
está incorreta, ou seja, o veículo
pode rodar mais de 9,7 quilômetros com um litro de gasolina, teremos o seguinte par de hipóteses:

Os cálculos a seguir irão definir a possibilidade de se rejeitar uma ou outra hipótese acima
adotada.
3. 1 Estatística de teste para testes de hipóteses de uma média populacional com
desconhecido
Dessa forma, uma amostra aleatória em 60 veículos levou a constatação de que os mesmos
apresentam uma média amostral de 10 km/ com desvio padrão amostral de 2 km/ .
Supondo que o consumo de tais veículos estejam normalmente distribuídos, vamos aplicar o
teste de hipótese para desconhecido a um nível de significância de 5% (
).
Sendo o desvio padrão populacional desconhecido vamos recorrer ao procedimento de se
coletar amostras para obtermos uma estimativa tanto da média populacional quanto do próprio
Teremos, assim, em a média amostral como uma estimativa de e o desvio padrão amostral
como uma estimativa de
A diferença entre os testes de hipóteses é bem notória. Vimos que, quando é conhecido,
temos uma distribuição normal padrão e o uso da Tabela- para o cálculo do valor- . No entanto,
quando é desconhecido, a distribuição amostral da estatística de teste se utiliza da distribuição
com
graus de liberdade. Esta tem uma variabilidade (área) maior porque a amostra é utilizada
para ambas as estimativas de e
A distribuição amostral de possui o número de graus de liberdade
estatística de teste é
conforme ilustrado na Figura 2, a seguir.
Figura 2 – Dados de entrada para o cálculo do valor da estatística de teste .

Fonte: O autor.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 24, p. 33-44, nov./dez. 2020.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i24.933

e o valor da

39

40

DA SILVA, C. A. S.: OS TESTES DE HIPÓTESES DA ESTATÍSTICA NO PLANO DE SALÁRIOS E NO CONTROLE DE QUALIDADE DAS
EMPRESAS

O valor estatística de teste foi obtido por meio da expressão

e o valor- pode ser encontrado da área sob o gráfico da gaussiana (distribuição normal) para
no intervalo
ou da tabela a seguir.
Tabela 8 – Distribuição- .

Fonte: O autor.

Podemos observar que

está entre

e

.

Veremos, a seguir, como obter o valor- na cauda superior com o uso do Excel.
3. 2 Uso do Excel no teste unicaudal
Conforme vimos, a tabela não fornece o valor- exato. Os valores indicados na 1ª. linha da
Tabela 2 acima (Área na cauda superior) mostram que
valor. Assim, sendo o nível
de significância
, a conclusão do Teste de Hipóteses é que a hipótese nula não pode ser
rejeitada, pois, o valor- não é menor ou igual a .
Tendo em vista que, a tabela não nos permite, para os dados acima apresentados, calcular
valores- (obtemos com a tabela somente valores aproximados) vamos mostrar a seguir, passo a
passo, como calcular o valor- usando o Excel.
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Figura 3 – O valor-

exato calculado via Excel – Usar as abas em sequência:

FÓRMULAS, Mais Funções, Estatística, DIST.T

Fonte: O autor.

Ao clicarmos nas abas, em sequência, FÓRMULAS, Mais Funções, Estatística e DIST.T surgirá na
tela:
Figura 4 – Argumentos da função

Fonte: O autor.

Nesta tela, Argumentos da função, devemos inserir o resultado do valor
, o número
de graus de liberdade, , e na caixa Cumulativo digitamos a palavra VERDADEIRO. Ao clicarmos em
OK o Excel fornecerá o valor de (
valor- exato). Em nosso caso o resultado fornecido pelo Excel
é
.
Calculando a diferença
, temos que o valor- será
na causa superior. Sendo
a conclusão do Teste de Hipóteses é que não temos elementos para rejeitar a
Hipótese nula.
A média de consumo destes veículos chega a alcançar até 9,7 km/ na estrada e a hipótese
alternativa deve ser rejeitada.
Portanto, não há evidência de que a média (em km/ ) é maior que 9,7 para os parâmetros de
veículos SUV´s acima apresentados.
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são estudas duas aplicações deste importante tema da Estatística, o teste de
hipóteses. Tomando duas situações bastante particulares (plano de salários de bacharéis em Contabilidade e teste de avaliação de consumo de combustível de veículos SUV) trabalhamos a Estatística
Inferencial.
No primeiro caso, a hipótese nula e alternativa lidaram com o teste unicaudal à esquerda. A
empresa aqui denominada FICT coletou amostras de 50 salários de seus profissionais da contabilidade (bacharéis).
Sendo a média amostral R$ 5.119,00 e o desvio padrão populacional igual a R$ 936,00. Ou seja,
neste caso temos desvio padrão populacional conhecido. O teste de hipóteses uma vez estabelecido
nos permitiu calcular, com o uso do Excel, o
, valor- e
para os níveis de significância
de 1% e 5% e salário médio populacional de R$ 5.480,00.
Concluímos que os salários dos contadores, de média amostral R$ 5.119,00 são menores que a
média populacional R$ 5.480,00 para ambos os níveis de significância aqui adotados.
Na última parte deste trabalho, usando a Estatística de teste para testes de hipóteses de uma
média populacional com desconhecido, vimos a empresa revendedora de veículos SUV após instalar o novo sistema de injeção poderá constatar se realmente terá um rendimento de consumo (em
km/ ) maior que os produzidos por seus veículos até o presente.
Sendo desconhecido, usando a distribuição amostral (com os devidos valores para o desvio padrão amostral e média amostral) encontramos, via Excel, o valor 1,16 e o valor- exato de
0,1254 o qual é menor que
Dessa forma, a conclusão do Teste de Hipóteses é que não temos elementos para rejeitar a
Hipótese nula, ou seja, o novo sistema de injeção instalado pela empresa não produziu o resultado
esperado. Não há, portanto, elementos que confirmem que seus veículos, nesta nova condição, tenham um rendimento maior que 9,7 km/ .
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE PORTFÓLIO COM REGISTROS
FOTOGRÁFICOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
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FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

Rogerio Venturineli1, Deyse Almeida dos Reis2
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RESUMO
O propósito principal do presente trabalho é de propor um levantamento bibliográfico que ampare
a discussão de processos avaliativos com base em portfólios fotográficos adequados aos alunos
com deficiência que, por sua vez, possam atuar como avaliações formativas e que sirvam como
procedimentos de avaliação de crianças com deficiências. Justifica-se a proposição deste ensaio
pela importância da compreensão dos propósitos do processo avaliativo, tanto no que se refere ao
exercício da profissão docente, quanto no que tange ao próprio papel da escola. O método de análise
tem seu fundamento na concepção de que a avaliação deve ser capaz de atuar como uma forma
dialógica e de revelar o desenvolvimento individual frente aos desafios pedagógicos. A utilização da
fotografia tem a capacidade de funcionar como um instrumento privilegiado na avaliação formativa,
a qual, por sua vez, possui propriedades que potencializam a capacidade avaliativa dos professores.
Palavras-chave: Avaliação. Portfólio. Fotografia.

ABSTRACT
The main purpose of this work is to propose a bibliographic survey that supports the discussion of
evaluation processes based on photographic portfolios suitable for students with disabilities that, in turn,
can act as formative assessments and that serve as assessment procedures for children with disabilities.
deficiencies. The proposition of this essay is justified by the importance of understanding the purposes of
the evaluation process, both with regard to the exercise of the teaching profession and with regard to the
school’s own role. The analysis method is based on the conception that the evaluation must be able to act
as a dialogical form and to reveal individual development in the face of pedagogical challenges. The use
of photography has the ability to function as a privileged instrument in formative assessment, which, in
turn, has properties that enhance the evaluative capacity of teachers.
Keywords: Evaluation. Portfolio. Photography.
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1.

INTRODUÇÃO

Este ensaio responde à uma necessidade prática: sou Professor de Ensino Fundamental II, da
Disciplina Geografia, em uma instituição escolar pública do Município de São Paulo e, no exercício de
minha profissão, deparo-me com crianças com deficiência. O desafio de ensinar estes alunos passa
por um ponto fulcral, que consiste no processo avaliativo.
A avaliação é uma das etapas do processo pedagógico – e também um tema que congrega
intensos debates na pedagogia, os quais, evidentemente, serão tocados apenas tangencialmente
no movimento de análise neste projeto, em função de seus próprios limites – que, na atualidade,
consiste em um procedimento de classificação e hierarquização dos alunos, fenômeno que tende a
colocar os alunos com deficiência nas últimas posições da classificação escolar.
Considerando este quadro, o objetivo deste ensaio é de propor um levantamento bibliográfico que ampare a discussão de processos avaliativos adequados aos alunos com deficiência que, por
sua vez, possam atuar como avaliações formativas e que sirvam como procedimentos de avaliação
de crianças com deficiências.
Justifico a proposição deste ensaio pela importância da compreensão dos propósitos do processo avaliativo, tanto no que se refere ao exercício da profissão docente, quanto no que tange ao
próprio papel da escola.
O método de análise tem seu fundamento na concepção de que a avaliação deve ser capaz
de atuar como uma forma dialógica e de revelar o desenvolvimento individual frente aos desafios
pedagógicos.
O presente trabalho está organizado da seguinte forma: além deste tópico introdutório, apresento os objetivos e a justificativa do trabalho no Capítulo 2. Em seguida, no Capítulo 3, elaboro uma
breve discussão sobre a instituição escolar, em função de sua centralidade no processo educativo.
No Capítulo 4, analiso o processo de aprendizagem e desenvolvimento, o qual, logicamente, tem seu
lugar na escola e é o processo mesmo, cuja realização deve ser avaliada. Dedico o Capítulo 5 à análise
do portfólio como instrumento de avaliação do processo de aprendizagem e desenvolvimento anteriormente discutido. É neste capítulo que proponho a utilização da fotografia como seu instrumento
privilegiado, no caso de crianças com deficiência. Fecho o trabalho com a indicação de que a utilização da fotografia funciona como um instrumento privilegiado na avaliação formativa, a qual, por sua
vez, possui propriedades que potencializam a capacidade avaliativa dos professores.

2.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

2. 1 OBJETIVOS
A compreensão do processo avaliativo possui relevância tanto no que diz respeito a sua capacidade de atuar como um instrumento de apreciação do desenvolvimento individual dos estudantes, quanto em termos de sua articulação com o papel da escola, de formação integral dos sujeitos.
Tendo este quadro em consideração, o objetivo geral do presente estudo é desenvolver uma
pesquisa bibliográfica que fundamente uma discussão de processos avaliativos adequados aos aluAugusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 24, p. 45-58, nov./dez. 2020.
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nos com deficiência que possam atuar como avaliações formativas, centrando a avaliação na subjetividade do aluno como elemento enriquecedor da avaliação (MOYSÉS; COLLARES, 1997, p. 87), e que
sirva como processo de avaliação de crianças com deficiências.
Os objetivos específicos do presente trabalho são descritos a seguir:
• compreender o processo de formação do sujeito;
• compreender o papel da escola para a formação do sujeito;
• debater sobre ao papel da formação formativa;
• propor a formação por portfólio, com uso de imagens fotográficas como instrumento privilegiado de avaliação de pessoas com deficiência.
2. 2 JUSTIFICATIVA
Justifico a importância da presente pesquisa com base em três considerações principais.
Em primeiro lugar, a avaliação tradicional atua como um mecanismo de verificação da alteração comportamental dos estudantes – traduzida em resultados mensuráveis. Tal concepção possibilita a hierarquização dos estudantes, convertendo-se em um método particularmente excludente no
que diz respeito às crianças com deficiências.
Em segundo lugar o ideário atrelado à avaliação tradicional viabiliza uma clivagem entre a
escola e o fracasso escolar, que passa a ser imputado somente às efetividades do estudante em apreender o que lhe foi ensinado.
Em terceiro lugar e de forma positiva, a avaliação formativa aponta para uma abordagem do
processo educativo enquanto ação dialógica de apropriação do saber por parte dos estudantes (HOFFMANN, 2000, p. 56).

3.

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR

A escola apresenta marcas de uma profunda crise. O modelo de instituição escolar apresenta-se associado à ascensão do capitalismo industrial, constituindo-se, por um lado, na instituição
privilegiada a partir da qual se incorporavam um conjunto de valores e de conhecimentos às novas
gerações e, por outro lado, acumulava a função de um dispositivo de regulação social. Este modelo
institucional foi alvo de profundas modificações durante o processo de globalização, que, por sua
vez causou um rompimento nas tramas sociais precedentes e, destarte, a instituição escolar apresenta, de uma parte, uma perda de capacidade de formação dos sujeitos e, de outra parte, uma perda de
legitimidade para promoção da cidadania (TIRAMONTI, 2005, p. 892).
Contraditoriamente, esta instituição apresenta uma conformação que contribui para aprofundar as desigualdades sociais. Sob a aparência de equidade formal, a instituição escolar é dotada de
artifícios que acabam, de um lado, perpetuar as desigualdades sociais vigentes, e, de outro lado,
sancioná-las, conferindo-lhes legitimidade (BOURDIEU, 1998, p. 59).
No Brasil, a situação da instituição escolar possui antinomias peculiares: estudos sobre a instituição escolar apontam que prevalece uma polarização entre as instituições privadas de ensino e
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as instituições públicas de ensino. As primeiras caracterizam-se por “estarem assentadas no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltadas aos filhos de ricos” (LIBÂNEO, 2012, p.16). A
segunda, por ser lugar “de acolhimento social, da integração social, voltadas aos pobres e dedicada,
primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças” (LIBÂNEO, 2012, p. 16).
Esta consideração – embora seja o ponto de partida para compreensão da escola brasileira –
não deve regrar uma atitude intelectual de resignação, pautada em concepção abstrata da escola,
entendida apenas como um aparelho burocrático. De forma dialógica, a escola dever ser analisada
a partir de seu movimento concreto e este é o viés adotado no presente trabalho. Sob esta perspectiva, a escola é analisada como sendo um lugar de cruzamento de processos sociais que permeiam
seus limites físicos, o que a torna aberta a diversos movimentos sociais e culturais (BUENO; SOUZA,
2009 p. 84).
Adoto a perspectiva, portanto, de que a instituição escolar é portadora de uma função social
porque compartilha com as famílias a educação das crianças e jovens, uma função política, pois contribui para a formação de cidadãos, e uma função pedagógica, na medida em que é o local privilegiado para a transmissão e construção de um conjunto de conhecimentos relevantes e de formas de
operar intelectualmente segundo padrões desse contexto social e cultural (REGO, 1998 apud REGO,
2002, p. 48).
Neste diapasão, a instituição escolar exerce um papel fundamental na constituição plena dos
sujeitos, “que vivem em uma sociedade letrada, já que, neste contexto, as crianças são desafiadas a
entender as bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar consciência de seus próprios
processos mentais” (REGO, 1996, p. 95).
Intrinsecamente articulado ao papel da instituição escolar, há necessidade de se compreender
o papel da escolarização para a educação e o desenvolvimento dos sujeitos, ou seja, desvendar as
relações existentes entre a cultura, a educação e a cognição. Sob este enfoque, a instituição escolar
tem constitui-se como um elemento imprescindível para a educação e para o desenvolvimento dos
sujeitos e para sua própria constituição. As atividades desenvolvidas na escola têm uma intencionalidade deliberada e um compromisso explícito em propiciar aos sujeitos o desenvolvimento de suas
próprias funções psicológicas superiores (REGO, 2002, p. 50).
Como resultado desta linha de argumentação, pode-se entrever que a compreensão do fenômeno educativo passa obrigatoriamente pela compreensão da complexidade da instituição escolar,
mas também pelo entendimento do papel da educação no desenvolvimento dos sujeitos.

4.

O FENÔMENO EDUCATIVO

A capacidade de a instituição escolar de cumprir seus objetivos. relaciona-se com a influência que a escola exerce no comportamento e nas formas de operar cognitivamente dos alunos e
“esse efeito deve ser compreendido a partir da consideração de modos como o acervo escolar integra práticas sociais e padrões mais amplos” (REGO, 2002, p. 74), pois a capacidade cognitiva de um
determinado indivíduo dependerão das experiências, de sua história educativa, o que por sua vez,
sempre terão relações com as características do grupo social e da época em que ele se insere. Assim,
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“a singularidade de cada indivíduo não se resulta de fatores isolados […] mas da multiplicidade de
influências que recaem sobre o sujeito no curso de seu desenvolvimento” (REGO, 2002, p. 50).
Mais detalhadamente, o desenvolvimento das funções psíquicas superiores do ser humano é
um processo que ocorre através da interação do indivíduo com a sociedade, ou seja, é resultado da
interação dialética do homem e seu meio sociocultural. Assim, as origens das funções psicológicas
devem ser buscadas, então, na interação entre o indivíduo e os outros homens.
A situação hipotética proposta por Marta Kohl de Oliveira (2011) ajuda a compreender a importância da interação entre os indivíduos:
Podemos pensar, por exemplo, num indivíduo que vive num grupo cultural isolado que não dispõe de um sistema de escrita. Se continuar isolado nesse meio
cultural que desconhece a escrita, esse indivíduo jamais será alfabetizado. Isto é,
só o processo de aprendizado da leitura e da escrita (desencadeado num determinado ambiente sociocultural onde isso seja possível) é que poderia despertar os
processos de desenvolvimento internos do indivíduo que permitiam a aquisição
da leitura e da escrita. Confirmando o mesmo fenômeno, podemos supor que se
esse indivíduo, por alguma razão, deixasse seu grupo de origem e passasse a viver
num ambiente letrado, poderia ser submetido a um processo de alfabetização e
seu desenvolvimento seria alterado (OLIVEIRA, 2011, p. 53).

Esta situação hipotética, além de auxiliar na compreensão da importância da interação sociocultural para o processo educativo, também abre o caminho para o entendimento do significado da
educação para o próprio desenvolvimento cognitivo humano. Apesar de o aprendizado e o desenvolvimento cognitivos serem processos distintos, um processo exerce influência recíproca no outro.
4. 1 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Há uma relação dialética entre o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo humano ou, especificamente, entre o aprendizado e desenvolvimento cognitivo na criança.
No início do século XX surgiram teorias acerca da natureza dos processos de aprendizagem e
de desenvolvimento cognitivo no ser humano, desde o nascimento até o início da vida adulta. Tais
teorias promoveram o debate acerca dos mecanismos pelos quais a aprendizagem e o desenvolvimento humanos interagem, porém diferem quanto à relação existente entre estes elementos.
Na minha linha de argumentação, sigo Vygotsky, que aponta que essas teorias podem ser esquematicamente divididas em três grupos.
Classificam-se no primeiro grupo, as teorias as quais tratam aprendizagem e desenvolvimento
separadamente, ou seja, estes processos ocorrem independentemente, não havendo influência mútua entre eles. Vygotsky define as teorias deste grupo da seguinte forma:
[...] a aprendizagem é um processo puramente exterior, paralelo, de certa forma,
ao processo de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente
neste e não o modifica absolutamente: a aprendizagem utiliza os resultados do
desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu curso e de mudar a sua direção”
(VYGOTSKY, 2018, p. 103).

A teoria de Piaget pertence a este grupo Esta teoria assevera que o desenvolvimento precede
a aprendizagem e esta somente pode ocorrer após o amadurecimento das estruturas biológicas
Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 24, p. 45-58, nov./dez. 2020.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i24.917

49

50

VENTURINELI, R., DOS REIS, D. A.: O PROCESSO DE AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE PORTFÓLIO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

envolvidas. Uma implicação desta teoria é o fato de que o desenvolvimento da criança ocorre antes
e independentemente do que ela venha a aprender na escola. Assim, o processo educativo pode
apenas limitar-se a seguir a formação mental. Sua capacidade de raciocínio e inteligência, seu domínio das formas lógicas de pensamento e da lógica abstrata (ou seja, a apropriação, pela criança, do
conhecimento humano historicamente produzido) são considerados como processos autônomos e
não sofrem influência da aprendizagem escolar.
Vygotsky classifica em um segundo grupo as teorias que consideram que aprendizagem é
desenvolvimento ocorrem concomitantemente, em um processo indiferenciado. O segundo grupo
de teorias discutido por, é aquele. Uma das linhas teóricas deste grupo define a educação como sendo a organização de hábitos de comportamento e de inclinações para a ação. Considera as leis do
desenvolvimento como leis naturais que o ensino deve levar em conta. A aprendizagem organiza os
hábitos dos indivíduos. O terceiro grupo de teorias compreende a classe de teorias que concebem
desenvolvimento e aprendizagem como processos independentes, porém coincidentes. Vygotsky
aponta como exemplo deste grupo a teoria de Koffka, segundo a qual
[...] o desenvolvimento mental da criança caracteriza-se por dois processos que,
embora conexos, são de natureza diferente e condicionam-se reciprocamente. Por
um lado, está a maturação, que depende diretamente do desenvolvimento do sistema nervoso, e por outro a aprendizagem que, segundo Koffka, é, em si mesma, o
processo de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2018, p. 106).

Há, neste terceiro grupo de teorias, alguns aspectos novos em relação aos grupos antecedentes. Um está em considerar o desenvolvimento como a interação entre dois processos fundamentais:
a maturação e a aprendizagem. Outro aspecto é considerar um papel ampliado para a aprendizagem
no desenvolvimento da criança. Porém, este tipo de teoria implica em um problema pedagógico. Ele
considera a aprendizagem simplesmente como um meio para o desenvolvimento da criança. Neste
sentido, a aprendizagem na escola se daria com a aplicação das disciplinas ditas formais, que seriam
necessárias para o desenvolvimento das aptidões mentais. A aplicação de um conjunto de disciplinas formais garantiria o desenvolvimento mental geral da criança. Em outras palavras, as faculdades
intelectuais atuariam independentemente da matéria sobre a qual operam e o desenvolvimento de
uma destas faculdades levaria, necessariamente, ao desenvolvimento das outras.
Isso não é verdade. O ato de adquirir desenvoltura no conhecimento de uma determinada disciplina não garante que se tenha a mesma desenvoltura para lidar com outra disciplina (por exemplo,
resolver problemas matemáticos não propicia ao estudante ser desembaraçado em gramática). O estudo de uma disciplina específica não garante o desenvolvimento mental geral. Assim, cada disciplina,
portanto, deve ser desenvolvida de forma independente pelo docente, despertando na criança, não
uma única capacidade de pensar, mas diversas capacidades de pensar assuntos diferentes.
Face às teorias existentes em seu tempo e estudando a fundo todas elas, Vygotsky propõe
sua própria teoria, mas parte do princípio de que “a aprendizagem da criança começa muito antes
da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da
criança na escola tem uma pré-história” (Vygotsky, 2018, p. 109). Para este autor, aprendizagem e
desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na escola, mas acontece antes na vida
da criança. Na verdade, acontece desde que a criança nasce. O problema que se coloca, então, é
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compreender as características da inter-relação entre aprendizagem e desenvolvimento na idade
escolar. Esta compreensão é dada por uma nova teoria, denominada “teoria da área de desenvolvimento potencial”.
4. 1. 1 RELAÇÃO ENTRE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Baseado em comprovações empíricas de que a aprendizagem deve ser coerente com o nível
de desenvolvimento da criança, Vygotsky parte do ponto de que existe uma relação entre determinado nível de desenvolvimento na criança e sua capacidade potencial de aprendizado.
Assim, ele define dois níveis de desenvolvimento mental na criança. O primeiro é denominado
“nível de desenvolvimento efetivo”, ou seja, é o nível de desenvolvimento intelectual da criança já
alcançado anteriormente em decorrência de um processo de desenvolvimento específico já realizado. Neste nível, a acriança é capaz de realizar tarefas independentemente do auxílio dos adultos. O
nível de desenvolvimento efetivo da criança mostra-nos os processos desenvolvidos até o presente
momento, bem como os processos de maturação que já se desenvolveram.
O segundo nível é denominado “nível de desenvolvimento potencial” e é definido como “a diferença entre o nível de tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem
desenvolver-se com uma atividade independente” (Vygotsky, 2018, p. 112). O nível de desenvolvimento potencial – ou proximal, como é mais conhecido – volta-se para as futuras potencialidades da
criança, ou seja, evidencia os processos que ainda estão ocorrendo e, por isso, ainda estão amadurecendo e desenvolvendo-se. Como afirma Vygotsky,
A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o que o
desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de maturação (VYGOTSKY, 2018, p. 113).

Em termos pedagógicos, o que geralmente se faz é trabalhar o aprendizado da criança em seu
nível de desenvolvimento efetivo, o que, segundo a teoria da área de desenvolvimento potencial, de
Vygotsky, não produz um maior desenvolvimento intelectual na criança, uma vez que não avança
esse desenvolvimento. Segundo esta teoria é desejável que o docente trabalhe o aprendizado da
criança sempre em seu nível de desenvolvimento potencial que, por sua vez, irá impelir o desenvolvimento intelectual da criança.
Vemos então que, apesar de aprendizagem e desenvolvimento serem processos distintos, eles
influenciam-se mutuamente:
[...] o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento
vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo
de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas (VYGOTSKY, 2007, p. 103).

A relação entre aprendizado e desenvolvimento descreve um movimento em que o aprendizado desenvolve capacidades internas que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento psico-intelectual da criança. Este desenvolvimento, por outro lado, não acontece sem a influência da aprendizagem.
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O nível de desenvolvimento potencial é definido como “a diferença entre o nível de tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se com uma atividade
independente” Vygotsky (2018, p. 112). Assim, o nível de desenvolvimento potencial é uma poderosa
ferramenta para se determinar os futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento.
Destaco a concepção dinâmica das capacidades mentais da criança.
Analisando a linha de argumentação que propus, acima, destaco duas características importantes sobre a relação existente entre os processos de aprendizado e desenvolvimento humanos.
A primeira característica diz respeito ao fato de que ambos os processos são interdependentes. A
segunda característica diz respeito ao fato de que o desenvolvimento caminha mais lentamente que
a aprendizagem. Estas duas características conferem um dinamismo à relação entre o aprendizado
e o desenvolvimento e a consequência disso é que o conhecimento nem sempre é adquirido de
maneira linear ou progressiva.
Esta concepção dinâmica das capacidades mentais da criança é a chave para compreensão da
prática educativa direcionadas às pessoas com deficiência: para estes há necessidade de se adaptar
métodos e os recursos disponíveis para aprendizagem, mas a deficiência não é vista como um impedimento para o desenvolvimento do indivíduo (COSTA, 2006, p. 235).
Portanto, compreender a influência que tem o aprendizado no desenvolvimento humano é
essencial para estabelecer as próprias concepções de ensino e para definir adequadamente as práticas pedagógicas adequadas para o ensino de e para a avaliação, caso de interesse, neste trabalho

5.

PRÁTICA AVALIATIVA

Procurei argumentar, nos capítulos precedentes, que a compreensão do fenômeno educativo
passa obrigatoriamente pela compreensão da complexidade da instituição escolar e do papel da
educação no desenvolvimento dos sujeitos.
A prática avaliativa atua como um pivô, em cujo eixo equilibram-se estes dois debates.
De um lado, em relação à escola, o modelo de avaliação tradicional tende a apresentar características seriamente reprodutivistas (HOFMMAN, 2000, p. 51)
De outro lado, em relação ao processo educativo, a avaliação está presente em todos seus passos, ou seja, avalia-se sempre. Neste sentido, a avaliação inicia-se quando o professor toma contato
com o aluno: o planejamento do processo educativo é tributário de uma avaliação, seja ela superficial e abstrata, seja ela aprofundada e concreta. O desenvolvimento real do processo educativo – ou
seja, o trabalho efetivo na ZDP – só pode ocorrer mediante um processo contínuo de avaliação. A verificação da efetividade deste processo, após seu desenvolvimento, é por excelência um processo de
avaliação. Não se pode deixar de lado, também que o acompanhamento e do registro da evolução
da criança é estabelecido como um elemento constitutivo da pedagogia, conforme a LEI Nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
A avaliação, no processo educativo, se constitui como um dos principais desafios dos educadores, os quais, por um lado, ao avaliar, necessitam compreender as concepções que orientam sua
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prática pedagógica e, por outro, devem ser balizados pelas determinações legais.
O paradigma da avaliação tradicional encontra sua contrapartida em uma concepção de avaliação mediadora, amparada em uma abordagem dialógica do ato avaliativo, que se daria,
Através do diálogo, entendido como momento de conversa com os alunos, o professor despertaria o interesse e a atenção pelo conteúdo a ser transmitido. O acompanhamento significaria estar junto aos alunos, em todos os momentos possíveis,
para observar passo a passo seus resultados individuais. (HOFFMANN, 2000, p. 55,
grifos do autor).

Esta concepção permite, portanto, acompanhar – e aqui eu uso este termo no sentido impresso por Vygotsky – a criança em seus estágios específicos de desenvolvimento, o que afastaria a
possibilidade de a avaliação revestir-se do aspecto hierarquizador, mas sim ser entendida como uma
relação dialógica.
Para alçar a esta condição de relação dialógica, a compreensão da avaliação passa por uma
modificação de sua abordagem epistemológica, como deixei claro até então, mas passa por uma
transformação de seus instrumentos práticos.
5. 1 PORTFÓLIO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
No processo educativo, o ato avaliativo é uma atividade que está colocada de antemão aos
educadores, os quais devem, por um lado, acatar as determinações legais e, por outro lado, explicitar
as concepções que orientam sua prática pedagógica.
A legislação brasileira, através da LDB, define o modo como se deve dar a avaliação na educação, indicando que o acompanhamento e o registro devem ter como foco o desenvolvimento de
cada criança.
E se o nível de desenvolvimento real é determinado pela verificação dos conhecimentos já
construídos pela criança, enquanto a zona de desenvolvimento proximal aponta para o potencial de
desenvolvimento e, assim,
seu reconhecimento pelo educador através da observação e das produções da
criança pode favorecer a avaliação com sentido prospectivo, que contribui para
que o educador desafie a criança para a construção de novas hipóteses as quais,
por sua vez, irão conduzir à construção de novas aprendizagens e desenvolvimento. (RAMIREZ, 2008, p. 39).

Para dar conta desta abordagem educativa, o portfólio apresenta-se como um instrumento
que possibilita aos professores terem mais clareza do desenvolvimento de seus alunos.
Hernández (apud VIEIRA, 2002, p. 150) define portfólio da seguinte maneira:
continente de diferentes classes de documentos notas pessoais, experiências de
aula, trabalhos pontuais, controle de aprendizagem, conexões com outros temas
fora da escola, representações visuais, etc) que proporciona evidências do conhecimento que foi construído, das estratégias utilizadas e da disposição de quem o
elabora em continuar aprendendo” (HERNANDES, apud VIEIRA, 2002, p. 150).
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Este instrumento atua como em elemento de reflexão que capta a evolução do aprendizado
do aluno, de forma individualizada e permite ao professor reposicionar-se de modo dialógico em
relação a este desenvolvimento.
O portfólio, por sua vez, congrega vários instrumentos que o compõe. Collins (1991 apud VIEIRA, 2002, p. 151) distingue quatro tipos de evidências que podem fazer parte de um portfólio:
os artefatos que são documentos produzidos durante o trabalho do curso e vão
desde as atividades em sala de aula até os trabalhos realizados por iniciativa própria dos alunos ou por sugestão do professor; as reproduções que são documentos que incluem acontecimentos que normalmente não se recolhem em sala de
aula, como gravações, impressão de página de internet, etc; os atestados que são
documentos sobre o trabalho do aluno, preparados por outras pessoas, como os
comentários realizados pelo professor e as produções que são os documentos especificamente preparados para dar forma e sentido ao portfólio e incluem três
tipos de estratégias: explicação de metas; as reflexões e as anotações (VIEIRA, 2002,
p. 151).

No caso específico das crianças com deficiência, dos vários instrumentos que podem ser utilizados para composição do portfólio, a fotografia possui um estatuto privilegiado, exatamente por
sua característica dialógica. É o que pretendo discutir no tópico final deste trabalho.
5. 1. 1 FOTOGRAFIA COMO ELEMENTO AVALIATIVO
Dedico este tópico final à explanação de um instrumento – de base tecnológica – que considero privilegiado para composição do portfólio de avaliação voltado às crianças com deficiência: a
fotografia.
Para subsidiar para a compreensão da utilização da tecnologia na escola, preliminarmente
importa conceituá-la. Para Reis (1995), tecnologia é uma ferramenta, atividade com determinado
objetivo e processo de criação. Levy (1997) considera que é um produto de uma sociedade e de uma
cultura, por isso, o usuário a reinterpreta e a reconstrói. Kenski (2003, p. 18) define as tecnologias
como um “conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à
construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade”
A proposta do uso de tecnologias para promover a aprendizagem faz parte da história da
educação. A escola – alvo de pressões para fazer uso das tecnologias – não se pode colocar fora
deste movimento. Perrenoud (2000) destaca que o objetivo das tecnologias é colaborar para que
haja mudanças na educação, possibilitando a criação de situações de aprendizagens complexas e
diversificadas.
Em termos específicos, voltados para os objetivos deste trabalho, deve-se destacar o papel
da fotografia, cuja representação implica a constituição de verdades sobre uma realidade pessoal
ou social previamente constituída, “a imagem propõe uma adequação entre imagem e mundo com
base em critério de semelhança” (FATORELLI, 2003, p. 24).
No caso da avaliação, esta adequação entre a imagem e a realidade facilita o processo de análise crítica do processo educativo, destacando que, de acordo com Aumont (2004), a relação com a
imagem ocorre sob três modos:
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• modo simbólico;
• modo epistêmico: utilização das imagens para apresentar informações sobre o mundo, permitindo que este seja conhecido. Destaco aqui a importância deste modo, para a argumentação empreendida neste trabalho. “A natureza dessa informação varia [...], mas essa função
geral de conhecimento foi também muito cedo atribuída às imagens” (AUMONT, 2004, p. 80);
• modo estético.
A fotografia é uma a forma criativa e inteligível para se ter acesso a conhecimento e encontra-se entre os elementos privilegiados para a composição do portfólio, princialmente no que tange às
crianças com deficiência.
Chego, aqui, ao fim de minha exposição. Esclareço que a linha de raciocínio que procurei desenvolver neste trabalho permite-me argumentar que os instrumentos de avaliação podem ser fundamentados em registros diversificados, que possuam a potência de evidenciar o desenvolvimento
da criança face ao processo educativo.
A fotografia, instrumento privilegiado, provê um dispositivo avaliativo que possibilita uma observação individualizada, a qual, por sua vez, permite avaliar os estudantes em sua lógica peculiar
– isto se reveste de particular importância no caso de crianças com deficiência – afastando a possibilidade de classificação e de comparação entre crianças.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação é uma das etapas mais importantes do processo pedagógico, a qual envolve a reflexão sobre o processo educativo – considerado como uma construção permanente realizada pelos
educadores – e o acompanhamento do processo de desenvolvimento das crianças.
Em uma escola cada vez mais voltada ao mercado (YOUNG, 2007, p. 1291), a avaliação acaba
por se constituir em um instrumento de classificação e hierarquização dos alunos. Neste cenário, o
fracasso escolar passa a ser imputado somente à efetividade do estudante em apreender o que lhe
foi ensinado. Esta situação afeta sobremaneira as crianças om deficiência.
Este foi o panorama que ensejou a proposição do objetivo desta pesquisa de caráter bibliográfico, que foi de discutir as características de um processo avaliativo adequado aos alunos com
deficiência, que possa atuar como instrumento de avaliação formativa, centrando a avaliação na
subjetividade do aluno como elemento enriquecedor da avaliação (MOYSÉS; COLLARES, 1997, p. 87)
Justifiquei a proposição deste trabalho pela importância da compreensão dos propósitos do
processo avaliativo, tanto no que se refere ao exercício da profissão docente, quanto no que tange
ao papel – repito – excludente no que diz respeito às crianças com deficiências.
O método de análise fundamentou-se na concepção de que o portfólio, enquanto uma coleção de itens realizados pelos estudantes, é capaz de revelar o desenvolvimento individual das crianças no que diz respeito ao processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Esta avaliação por portfólios, enquadrara-se na avaliação formativa, que, por sua vez, enquanto
relação dialógica, vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também
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pelo professor, como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão (HOFFMANN, 2000, p. 56).
Particularmente, um dos instrumentos que podem fazer parte importante do portfólio consiste
na utilização da fotografia, que funciona como um instrumento privilegiado na avaliação formativa,
a qual, por sua vez, possui propriedades que potencializam a capacidade avaliativa dos professores.
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RESUMO
A maioria do povo Brasileiro não tem habitualidade de investir em opções diferentes da poupança.
Este artigo apresenta o objetivo de verificar qual o principal motivo dos Brasileiros não investirem
com habitualidade em ações. Para tal, foi elaborado um instrumento de pesquisa e aplicado para
cem brasileiros, entre 20 a 39 anos, de diferentes estados. Por fim, após a análise dos dados obtidos,
foi constatado que devido à ausência da educação financeira e principalmente a falta de recursos
faz com que o brasileiro busque por aplicações financeiras mais seguras, como, por exemplo, a
caderneta de poupança. A pesquisa busca contribuir com uma reflexão sobre a necessidade de
formação financeira a fim de que a população consiga ter melhores oportunidades, ainda que com
poucos recursos.
Palavras-chave: ações; investimentos; mercado financeiro; educação financeira.

ABSTRACT
Most of the Brazilian people are not used to investing in options other than savings. This article presents
the objective of verifying the main reason why Brazilians do not regularly invest in shares. To this end,
a research instrument was developed and applied to 100 Brazilians, between 20 and 39 years old, from
different states. Finally, after analyzing the data obtained, it was found that due to the absence of financial
education and mainly the lack of resources, the Brazilian seeks for safer financial investments, such as,
for example, savings accounts. The research seeks to contribute to a reflection on the need for financial
education so that the population is able to have better opportunities, even with few resources.
Keywords: stock exchange; investments; financial market; financial education.
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1.

INTRODUÇÃO

Em 2018, a população do Brasil era de 208.494.900 (duzentos e oito milhões quatrocentos e
noventa e quatro mil e novecentos), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2018), sendo que 69% da população brasileira economicamente ativa investem na caderneta de
poupança, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2018). Conforme o relatório de administração de 2018 da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), o número de investidores brasileiros na Bm&fBovespa foi de 813 mil em 2018, isso é, apenas 0,39% da população investem em ações. Destaca-se que
segundo informações do relatório do balanço de janeiro de 2019 - B3 mostram que houve um aumento de 45 mil novos investidores na bolsa, aumentando os dados para 0,41% em 2019, segundo
Alvarenga (2019). Atualmente, a Bovespa é a principal Bolsa de valores do Brasil, em concordância
com Azevedo (2018), situada em São Paulo desde 1890 e em 2008 juntou-se com a BM&F que se
tornou a terceira maior bolsa de valores do mundo.
Conforme Trevizan (2018), as ações são consideradas um investimento onde o investidor procura papéis da empresa, pois acredita que serão valorizados e assim vender pelo preço maior em que
se pagou. As ações são um dos principais investimentos mais arriscados, por causa da instabilidade
do mercado. Este tipo de investimento tem relação com o perfil de investidor ser moderado ou arrojado/agressivo.
O Banco do Brasil, explica que o investidor conservador prefere a segurança, mas possui uma
tolerância ao risco de longo prazo; o investidor moderado, por sua vez, deseja uma maior segurança
também, mas aceita investir em produtos que possui riscos maiores para possuir ganhar a longo
prazo, diversificando sua carteira. O arrojado está disposto a investir em produtos com alto risco
e entende que suas possibilidades de ter um prejuízo são altas. Portanto, pode-se concluir que a
maioria dos brasileiros são conservadores que prezam a segurança, com investimentos de baixo
risco. Porém, pode-se averiguar que a Bm&fBovespa não só possui ações, mas como também títulos
privados, fundo de investimento, ETF de renda fixa, entre outros, B3 (2019).
A problematização deste artigo é identificar qual o grau de conhecimento dos brasileiros em
relação ao mercado acionário, além de identificar o que tem mais relevância, se é a falta de dinheiro
ou conhecimento que os impedem de investir. Com isso, o presente documento aborda apenas no
mercado acionário identificando os principais riscos de ações e o medo das pessoas ao pensarem em
investir no mesmo, criando um questionário entre pessoas de 20 e 39 anos. Este instrumento tem o
objetivo de identificar qual é o conhecimento que as pessoas possuem e compreender se os brasileiros investiriam em ações, caso possuíssem maior conhecimento. Também busca identificar o motivo
mais relevante para o baixo investimento nestes papéis: a falta de dinheiro ou o de conhecimento.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2. 1 MERCADO DE INVESTIMENTO E POUPANÇA NO BRASIL
O custo da falta de conhecimento, em harmonia com Passos (2018), e o impacto que o mesmo
tem sobre os motivos dos brasileiros não investirem na Bolsa de Valores é demonstrado por pesquisas de vários órgãos ligados ao crédito e investimento, como, por exemplo Associação Brasileira das
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Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Passos (2018), ainda, aponta que a preferência do brasileiro no momento do investir é a caderneta de poupança e imóveis por representarem
mais segurança e relata que mais da metade dos poupadores desconhecem outros investimentos
que possam proporcionar melhores retornos. Além disso, ressalta que levar conhecimento às pessoas sobre investimentos e notadamente em Bolsa de Valores é um desafio a ser vencido pois verifica-se que alguns brasileiros têm vontade de investir em ações, mas não sabem como e têm receio,
pois acreditam ser um jogo e outro fator que colabora para não aproximar o brasileiro da Bolsa é a
linguagem técnica e complexa, muitas vezes utilizada nesse mercado.
Uma pesquisa realizada em 2017 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), mostra que 58% dos brasileiros não têm nenhum investimento, e
demonstra que 42% têm alguma aplicação e apenas 9% fizeram algum aporte em 2017. Além disso,
a pesquisa revelou que mais da metade dos brasileiros desconhecem produtos de investimento e
a justificativa imediata dessas pessoas não realizarem algum tipo de investimento financeiro, ainda
em harmonia com Bocchini (2018), é que não sobraria nenhum dinheiro caso fosse feita alguma
aplicação financeira.
Embora não ser o investimento de mais rendimento, segundo Bocchini (2018), o brasileiro
continua a ter preferência pela caderneta de poupança e, 54% dos entrevistados que investem nesta
modalidade a finalidade não é o retorno, todavia a segurança financeira e a probabilidade de juntar uma reserva. Outra pesquisa realizada em 2018 pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em concordância com Trevizan (2019),
aponta que apesar do baixo rendimento comparado com outros investimentos, 65% das pessoas
continuam tendo a poupança como a modalidade preferida para guardarem dinheiro e que 25%
dos entrevistados indicam que a segunda forma mais comum de poupar entre os brasileiros é deixar
dinheiro em casa, e de acordo Trevizan (2019), os dados levantados assinala que o perfil conservador
do brasileiro auxilia na explicação destes números.
A caderneta de poupança, de acordo com Rambo (2014), é uma aplicação simples e tradicional, no qual permite a aplicação de pequenas somas e liquidez e, em harmonia, Assaf Neto (2003, p.
134) afirma que “a caderneta de poupança é uma alternativa de aplicação financeira bastante conservadora, oferecendo segurança”. O hábito de poupar, segundo Gonçalves e Ponchio (2018), contribui para a formação de reservas financeiras que tendem a deixar o indivíduo mais seguro para enfrentar imprevistos e adquirir patrimônio. No mercado brasileiro o investimento mais popular dentre
as opções de renda fixa, segundo Hersen, Ferreira de Lima e Ferrera de Lima (2013), é a caderneta de
poupança, sendo que o principal determinante do rendimento dos investimentos em renda fixa é a
taxa de juros, este sendo fortemente influenciado pela taxa básica de juros, a Selic.
Entretanto, ao mesmo tempo, esse investimento possui claras desvantagens como o de remuneração inferior até, por vezes, da própria inflação, em concordância com Fernandes de Almeida e
Cunha (2017), ao observar o retorno da poupança ao longo dos anos o seu rendimento caiu, pois em
1995 o retorno real foi de 14,7% no ano e no ano de 2006 o seu maior retorno foi de 5,10%, ou seja,
esse investimento deixou de ser atrativo em relação às demais alternativas existentes no mercado
que possuem o mesmo nível de risco e com uma maior possibilidade de retorno.
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2. 2 MERCADO ACIONÁRIO
Ações são títulos representativos que uma empresa ou sociedades anônimas possuem, segundo Sarlo Neto (2005), assim essas frações do capital social são negociados na Bolsa de Valores de São
Paulo, atual B3. Ainda em conformidade com Sarlo Neto (2005), existe dois tipos de ações, senda as
ordinárias e as preferenciais e a diferença entre as duas é que a ordinária tem o direito de voto, isto
é, o investidor que compra uma ação ordinário prioriza o controle, já a preferencial que tem como
característica apenas o direito de recebimento da remuneração mais conhecida como dividendos.
As ações são valores mobiliários previstos no inciso I, do artigo 2º, da Lei 6385/76, sendo que
vale frisar o fato de que apenas as ações emitidas por companhias registradas na CVM, chamadas
companhias abertas, podem ser negociadas publicamente no mercado de valores mobiliário. De
acordo com Brigham (2001), ressalta-se que as ações são emitidas e criadas para levantar capital de
uma organização, essas ações são chamadas de mercado primário, o mercado secundário é composto pela negociação de ações de compra e venda que já possuem no mercado.
O superintendente de Educação e Informações Técnicas da Anbima, segundo Leoni (2019),
cita que um dos motivos pelo quais os brasileiros não investirem é a falta de dinheiro. Entretanto,
não é apenas a ausência de dinheiro. Destaca Leoni (2019), que realizou uma pesquisa em 2018
com 3.452 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois) pessoas para identificar quais eram os maiores
motivos que a população não investia e indicou que um dos principais motivos para não é a condição financeira. Observa-se que 9% dos entrevistados apontaram que a insegurança os impede de
investirem, 6% tem falta de interesse, 5% expõem que tem outros planos para o dinheiro ao invés de
investir e 5% não sabem o motivo; sendo 56% dos brasileiros afirmaram que tem interesse em fazer
investimentos em produtos financeiros, mas ao chegar em 2019 apenas 25% conseguiu investir no
período. A cultura do baixo risco, ainda, segundo Leoni (2019), fez o brasileiro se tornar adepto de
aplicações conservadoras como poupança e fundos CDI. A autora afirma que 42% dos entrevistados
declararam que não pretendem trocar a poupança por outro investimento em 2018. Na sequência,
as possíveis opções de troca seriam os planos de previdência com 4%, o tesouro direto com 3% e
apenas 2% se mostraram dispostos a começar a investir em ações.
Embora a principal opção de investimento do brasileiro seja a poupança, Alvarenga (2019)
afirma que o número de brasileiros que investem no mercado de ações vêm alcançando marcas inéditas e no início de 2019 atingiu um total de 853 mil investidores pessoas físicas. Lopes (2019) afirma
que a queda na taxa básica de juros, determinada pelo governo federal, impeliu para baixo os rendimentos das aplicações com renda fixa e abriu espaço para investimentos na bolsa, justificando a
recente alta. Todavia, segundo Alvarenga (2019), esse tipo de investidor representa cerca de 20% da
quantidade negociada na Bolsa, patamar esse que não era registrado desde 2012, sendo que o volume movimentado na bolsa por investidores estrangeiros representa 44,4% e institucionais 28,7%. O
quadro 1 apresenta algumas pesquisas realizadas sobre a temática:
Tabela 9 – Pesquisas realizadas sobre a temática.
Fonte
Leite (2017)

Objetivo
O artigo de Leite (2017) tem por objetivo refletir sobre como as práticas econômicas condenadas em
determinadas épocas foram ressignificadas, partindo do pressuposto a estudar a atividade do mercado
financeiro, mais especificamente a bolsa de valores.

continua...
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Tabela 9 – Pesquisas realizadas sobre a temática.
Fonte

Objetivo

O seu estudo objetiva-se em contextualizar posterior à crise de 2008, a tradução na sensível retração da
Bonaldi (2018)
participação do pequeno investidor no volume financeiro girado na BM&FBovespa, ainda que o número
de contas de pessoas físicas ativas na Bolsa não registre o mesmo declínio.
O estudo de Dias, Souza e Oliveira (2015) dispõe a encontrar evidências em torno da simplificação
da tomada de decisão para compra/venda de ações através de simples informações de característica
Dias, Souza e Oliveira
contábil, pois segundo os autores, os investidores institucionais avaliam um investimento em ações,
(2015)
utilizando diversos métodos e ferramentas além de corpo técnico especializado, todavia o pequeno
investidor, em sua não maioria das vezes, têm recursos e conhecimento suficiente para embasar decisões
da mesma maneira.
Fonte: Elaborados pelos autores.

2. 3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL
A educação financeira, segundo Campos, Teixeira e Coutinho (2015), alinha-se com a ideia de
educação para a cidadania, pois, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ela é
[...] o processo mediante o qual consumidores/investidores melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com
informação, instrução e/ou orientação objetiva, possam desenvolver confiança e
as competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos financeiros e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber
onde procurar ajuda e adotar outras ações efetivas que melhorem o seu bem-estar
financeiro. (OECD, 2005, p. 26).

A educação financeira, conforme Campos, Teixeira e Coutinho (2015), representa um meio de
fornecer conhecimentos e informações sobre finanças pessoais para que possam colaborar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades e nesse sentido promover o desenvolvimento econômico, pois a qualidade das tomadas de decisões financeiras dos indivíduos influencia
toda a economia. Ademais, segundo Silva, Leal e Araújo (2018), a educação financeira torna as pessoas mais consciente das oportunidades financeiras, das possíveis escolhas e das consequências,
no qual ela auxilia no desenvolvimento de habilidades para acumulação de riquezas, melhorando o
comportamento, além de ampliar a visão de longo prazo e planejamento para que possam desfrutar
de sonhos e atingir as metas desejadas.
No Brasil, o reflexo da ausência do conhecimento da população perante a cultura financeira,
em harmonia com Duarte e Siqueira (2019), é demonstrado pela estudo divulgado em maio de 2017
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no qual aponta que
53% dos brasileiros ficaram abaixo do nível mínimo de conhecimentos financeiros e apenas 3%
dos entrevistados atingiram a pontuação mais alta do teste, tais números. De acordo com Gomes e
Rellstab (2019), tal fato explica índices como, mais de 60 milhões de brasileiros com nome negativo
e historicamente, devido a ausência da educação financeira, a população brasileira, segundo Lara
(2019), tem uma baixa propensão a poupar, refletindo nos dados exibidos por Takar (2018), no qual
mostra que 57% dos brasileiros das classes a, b e c não investem em nenhum tipo de aplicação e
nem na poupança, números estes que representam o abismo entre o conhecimento de finanças do
brasileiro e o mercado de investimentos, ainda em concordância com Takar (2018).
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3.

MÉTODOS E TÉCNICAS

Inicialmente, para a elaboração deste artigo, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o mercado financeiro e a relevância para os brasileiros diante da bolsa de valores, de forma que se alinhasse com a necessidade para a elaboração do documento. Após estas informações, foi desenvolvido
um instrumento de pesquisa para coleta de dados, para entendimento do atual cenário da população brasileira perante seus investimentos.
A metodologia deste trabalho tem como base o estudo da problemática no qual é identificar
se os entrevistados investiriam em ações se soubessem de simples informações que seriam úteis
para começarem a investir em ações na Bolsa de Valores. Para realizar este estudo foi utilizado um
instrumento de coleta de dados de caráter qualitativo e quantitativo, realizado via a ferramenta do
google forms com a amostra de 100 (cem) pessoas, sendo brasileiros de 20 a 39 anos, homens e
mulheres de todas as classes econômicas de qualquer estado do Brasil, com objetivo de identificar
qual o nível de conhecimento de ações as pessoas possuem e, saber se os entrevistados investiriam
se soubesse de informações para começarem a investir em ações. A amostra foi por conveniência por
meio das redes sociais, sendo o questionário aplicado em 2019.
O instrumento de pesquisa usado para obtenção de conhecimento foi um questionário fechado. Para o questionário foi utilizada a estatística descritiva, sendo que o projeto foi desenvolvido nas
quatro etapas, conforme apresenta o fluxograma 1.
Figura 1 – Etapas para elaboração do artigo

Pesquisas sobre a temática

Desenvolvimento do referencial
teórico

Elaboração e aplicação do
instrumento de coleta de dados

Análise dos dados obtidos por
meio da coleta de dados

Fonte: Elaborado pelos Autores.

O embasamento teórico usado como parâmetro na criação das questões foi baseado na publicação de Sarlo Neto (2005) e na obra de Passos (2018), no qual abordam que para começar a
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investir em ações, é fundamental que qualquer pessoa se informar primeiramente sobre o assunto.
A primeira questão que Passos (2018) menciona é que deve compreender o que é bolsa de valores
e o que são ações, também citadas na publicação de Sarlo Neto (2005) e, assim foram elaboradas as
questões 1, 2 e 3. Além disso, o principal questionamento que o Passos (2018) frisa em sua obra é a
falta de conhecimento que a população brasileira possui, por isso, foram criadas as questões 6 e 7.
A seguir, o instrumento de coleta de dados que será realizado:
I.

Você já ouviu falar sobre Bolsa de Valores?

II.

Você sabe o que é Mercado de Ações e como entrar na Bolsa de Valores?

III. Você conhece alguém próximo (amigos ou familiares) que já investiram em alguma ação?
IV. Você já investiu ou desejou investir em ações?
V.

Você sabe quanto custa uma ação?

VI. Se soubesse que com a partir de R$ 2,50 você poderia comprar uma ação, você compraria?
VII. Caso nunca tenha investido em ações e possuísse mais conhecimentos sobre ações e
Bolsa de Valores, você se sentiria mais incentivado a investir?

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir apresenta-se as perguntas em conjunto com as respostas obtidas e em seguida o
resultados e discussões desenvolvidos por meio do questionário, no qual a amostra totalizou 100
(cem) brasileiros de 20 a 39 anos, homens e mulheres de todas as classes econômicas de qualquer
estado do Brasil.
Tabla 10 – Resultados obtidos por meio da coleta de dados
Você já ouviu falar sobre Bolsa de Valores?
Você sabe o que é Mercado de Ações e como entrar na Bolsa de Valores?
Você conhece alguém próximo (amigos ou familiares) que já investiram em alguma ação?
Você já investiu ou desejou investir em ações?
Se soubesse que com a partir de R$ 2,50 você poderia comprar uma ação, você compraria?
Caso nunca tenha investido em ações e possuísse mais conhecimentos sobre ações e Bolsa de Valores, você
se sentiria mais incentivado a investir?

Sim
97%
34%
10%
74%
71%

Não
3%
66%
90%
26%
29%

98%

2%

Fonte: Dados da pesquisa.

A primeira questão aborda se os brasileiros já tinham ouvido falar sobre a bolsa de valores, e
por meio do instrumento de pesquisa foi averiguado que 97% haviam escutado sobre a mesma e,
em concordância com a literatura de Passos (2018), o custo da falta de conhecimento é o impacto
que o mesmo tem sobre os motivos dos brasileiros não investirem na Bolsa de Valores, ou seja, os
brasileiros não investem nesta modalidade devido à falta de conhecimento para opera-la e não pelo
desconhecimento da sua existência.
Entretanto, após o questionamento ser mais preciso na segunda questão e, quando se questiona sobre o mercado de ações e como entrar na bolsa de ações, 66% dos entrevistados disseram
que não sabe o que se trata mercado de ações e sobre a inserção na bolsa de valores. E assim, como
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abordado na questão anterior, Passos (2018) cita que o impacto dos pequenos não investidores não
investirem é a falta de conhecimento e, ainda em concordância com Passos (2018), outro fator que
colabora para não aproximar o brasileiro da Bolsa é a linguagem técnica e complexa, muitas vezes
utilizada nesse mercado.
E, na terceira pergunta, que ainda se relaciona ao conhecimento sobre a compreensão do que
é bolsa de valores e o que são ações, aborda sobre se alguém próximo ao entrevistado já investiram
em alguma ação e 90% dos entrevistados afirmaram que não conhecem. Esses números vão de acordo com o artigo de Bocchini (2018), no qual mostra que 58% dos brasileiros não têm nenhum investimento, e demonstra que 42% têm alguma aplicação e apenas 9% fizeram algum aporte em 2017.
Já as demais questões abordam sobre a falta de conhecimento que a população brasileira possui, no qual a resposta obtida no questionamento, de número quatro, sobre o desejo ou se o entrevistado já investiu no mercado acionário e 74% indicaram que tem vontade de investir. Entretanto,
em concordância com Dias, Souza e Oliveira (2015), o pequeno investidor, na maioria das vezes, não
tem recursos e conhecimentos suficientes para embasar suas decisões no momento de investir e
por isso essa população atualmente é a de menor representatividade na Bolsa de Valores, segundo
Alvarenga (2019), caracterizando cerca de 20% da quantidade negociada, sendo que o volume movimentado na bolsa por investidores estrangeiros representa 44,4% e institucionais 28,7%.
A sexta questão indaga se as pessoas soubessem que com a partir de R$2,50 (dois reais e
cinquenta centavos) há possibilidade de comprar uma ação, se elas adquiriam e 71% afirmaram que
sim e estudos recentes, em concordância com Takar (2018), mostra que há um abismo entre o conhecimento de finanças da maioria da população brasileira e seu apetite para investimentos de risco,
no qual a pesquisa aponta que 42% dos entrevistados não trocariam a poupança por outro investimento no ano de 2018, e apenas 2% de 58% dos entrevistados se mostraram dispostos a começar
investir em ações. Por fim, a última questão reflete sobre se houvesse mais conhecimento sobre o
mercado de ações, elas passariam a investir neste mercado e 98% afirmaram que sim, no qual segundo Lara (2019), além da falta de educação financeira, há três motivos principais para o baixo número
de pessoas físicas operando na bolsa de valores, sendo estes: baixa poupança dos brasileiros, juros
elevados e modelo de negócios dos bancos.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo é identificar qual o conhecimento dos brasileiros em relação as ações,
além de identificar o que tem mais relevância, se é a falta de dinheiro ou conhecimento que os impedem de investir. Por meio dos dados obtidos com limitações da pesquisa da amostragem modesta
utilizada, indica que 98% dos brasileiros entrevistados têm a vontade de investir em ações, porém a
ausência de conhecimento sobre esse mercado e como opera-lo faz com que os investimentos em
cadernetas de poupança, de acordo com as pesquisas, tenham maior significância, pois proporciona
uma maior segurança, já que alguns artigos apontaram que os brasileiros, muita das vezes, optam
por segurança do que uma maior rentabilidade de suas aplicações.
Além do mais, a carência da educação financeira e a falta de recursos financeiros é outro motivo para explicar a ausência de investimentos, pois de acordo com o relatório realizado pela Anbima
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em 2019, aponta que 56% dos entrevistados não investem por falta de condições. Portanto, a ausência de conhecimento sobre o assunto e sobretudo a falta de condições por parte dos brasileiros
é o que os impedem de investir e, para estudos posteriores, fica em aberto a necessidade sobre a
importância da educação financeira para o desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade
e/ou o impacto sobre a sua ausência na mesma.
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RESUMO
Na atualidade tem-se verificado corriqueiramente situações de indisciplina escolar, a qual tem sido
meio de impasses para os professores e pedagogos, por isso, fundamentando pelo aumento da
indisciplina das crianças e dos adolescentes nas escolas, o que poderia ocorrer por diversas causas,
o Estado de Mato Grosso do Sul instituiu a Lei Estadual denominada “Lei Harfouche”, a qual trouxe
diretrizes de penalização para atos de indisciplina cometidos por alunos dentro das escolas. A
referida lei é controversa no Estado, sobre ela recai diversas discussões quanto a sua legalidade de
aplicabilidade, com isso, questiona-se a Lei Harfouche promove a integração entre aluno e professor
ou cria distância? Com base na pesquisa bibliográfica, documental e comparada, utilizando-se do
método hipotético dedutivo essa pesquisa se ocupará de demonstrar que a indisciplina nas escolas
tem causas e consequências, que as causas devem ser levadas em consideração em caso de eventual
penalização do aluno, descrever os conceitos trazidos pela Lei Harfouche, verificar se essa lei está em
consonância com os Direitos Humanos e com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Escola, ECA, Indisciplina, Lei Harfouch.

ABSTRACT
At present, situations of school indiscipline have been verified, which has been a means of impasses
for teachers and pedagogues, for this reason, based on the increase in the indiscipline of children and
adolescents in schools, which could occur for various reasons, State of Mato Grosso do Sul has issued the
State Law called “Harfouch Law”, which has introduced penalty guidelines for acts committed by students
within schools. The aforementioned law is controversial in the State, there are several discussions about
its legality of applicability, with that, it is questioned the Law Harfouch promotes the integration between
student and teacher or creates distance? Based on the bibliographic, documentary and comparative
research, using the hypothetical deductive method, this research will focus on demonstrating that the
indiscipline in schools has causes and consequences, that the consequences should not be based only on
the student’s penalization, describe the concepts brought by the Harfouch Act, to verify that this law is in
line with Human Rights and the Statute of the Child and Adolescent.
Keywords: Human Rights, School, ECA, Indiscipline, Harfouch Law.
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1.

INTRODUÇÃO

As escolas são instituições formadoras e, na atualidade tem enfrentado diversas situações peculiares ao lidarem com a indisciplina dos alunos, e isso ocorre por diversos fatores.
Em razão dessa situação fática, o Estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2017 instituiu a Lei
Harfouche, a qual traz modalidades de punição dos alunos em razão de sua indisciplina na instituição de ensino pública.
Ocorre que, penalizar a indisciplina é forma eminentemente peculiar, demanda análise de diversos fatores e situações que dela decorrem, não apenas da análise de uma norma mandamental e
escrita, pois como se verificará a insubordinação pode ter como influência diversos fatores.
A referida lei é controversa no Estado, tem-se diversas discussões sobre sua legalidade de aplicabilidade, com isso, questiona-se, a Lei Harfouche promove a integração entre aluno e professor
ou cria distância? Com base na pesquisa bibliográfica, documental e comparada, utilizando-se do
método hipotético dedutivo, essa pesquisa se ocupará de demonstrar que a indisciplina nas escolas
tem causas e consequências, que as causas devem ser levadas em consideração em caso de eventual
penalização do aluno, descrever os conceitos trazidos pela Lei Harfouch, verificar se essa lei está em
consonância com os Direitos Humanos e com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Esse artigo está dividido em quatro blocos, o primeiro se ocupando de demonstrar o que é
indisciplina nas escolas, o segundo no sentido de explicar as causas e as consequências da insubordinação, o terceiro bloco traz uma análise da Lei Harfouche e no último, analisa toda essa situação
fática a luz dos direitos humanos e dos documentos internacionais que o Brasil ratificou.

2.

INDISCIPLINA NA ESCOLA

Antes de iniciarmos as discussões sobre o tema, é imprescindível que seja verificado o que
é disciplina, para que então seja melhor apresentado o que é indisciplina, tendo em vista que esse
artigo científico se pauta em uma indisciplina escolar passível de penalização por uma lei estadual.
Para conceituar a temática disciplina é necessário que seja então situado o leitor qual forma de
disciplina que pretende conceituar, nesse trabalho é tratado da disciplina escolar, que ocorre dentro
das instituições escolares, onde ocorre o trato entre professor e aluno, pois é nessa temática de (in)
disciplina que a “Lei Harfouche” traz intervenções.
Michel Foucault (2002, p. 83) ao comentar sobre o tema disciplina afirma que esse conceito
está intimamente ligado ao poder de um sobre outrem e que é demasiadamente complexo, nesse
sentido:
O poder deve ser analisado como algo que circula, como algo que só funciona em
cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca
é apropriado como uma riqueza ou bem. O poder funciona e se exerce em rede.
Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de
exercer este poder e de sofrer com sua ação: nunca são alvo inerte ou consentido
do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder se aplica
aos indivíduos, passa por eles.
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Nessa perspectiva, o fato de estar no poder tem estrita correlação com a disciplina de determinadas pessoas com a sociedade, aqui para o caso, dos alunos com a instituição de ensino, a qual em
razão do poder de direção e coordenação das atividades por ela realizada, necessitam fixar parâmetros para serem seguidos.
O poder pode ser considerado como uma denominação de um sobre outrem, o que determina relações humanas, voltadas para regulá-las, podendo ser considerada como uma prática vivida
em sociedade e que ligam intimamente pessoas e instituições (BANALLETI, DANETTO, 2015, p. 2).
Nesse viés, Michel Foucault (2002, p. 105) afirma que disciplina é:
A disciplina é uma técnica de exercício de poder que foi, não inteiramente inventada, mas elaborada em seus princípios fundamentais durante o século XVIII. Historicamente as disciplinas existiam a muito tempo, na idade Média e mesmo na Antiguidade. (…) Os mecanismos disciplinares são, portanto, antigos, mas existiam em
estado isolado, fragmentado, até os séculos XVII e XVIII, quando o poder disciplinar
foi aperfeiçoado como uma técnica de gestão dos homens. (…) [um molde de controlar suas multiplicidades, utilizá-las no máximo e majorar o efeito utilidade seu
trabalho e sua atividade, graças a um sistema de poder suscetível de controlá-los.

A disciplina nada mais é que meio eficaz de aplicação de técnicas suficientes para que determinadas pessoas tenham diante da sociedade ações aceitáveis, para que se viva em sociedade
(BANALETTI, DANETTO, 2015, p. 4), por isso, tem-se que conforme acentuam Samara e Jarbas (2015,
p. 4) “a escola tem o intento de operar este poder de transformar, de modelar os sujeitos a fim de
aprimorar as suas capacidades e educa-los conforme as regras de que a sociedade exige e necessita”.
Na verdade, a escola é auxiliar na direção e orientação dos alunos, com vistas a alcançar a disciplina em suas atividades, bem como a disciplina em coletividade, a qual se espera do homem médio,
assim, com o auxílio dos pais, a escola completará o papel de inserção dos alunos na sociedade, para
que tenham devidamente conhecimento da disciplina e das normas de convívio social.
Diante disso, indaga-se, o que seria então indisciplina? E mais, o que seria indisciplina na escola, quais as consequências, é um fenômeno eminentemente brasileiro ou sul-mato-grossense? Essas são questões de relevada importância, pois de fato, o que talvez seja indisciplina na cidade de
Campo Grande/MS, seja considerado disciplina na cidade do Rio de Janeiro, e isso se dá em razão do
multiculturalismo em que nós seres humanos estamos inseridos (AGUILERA URQUIZA, LIMA, 2016,
p. 222).
Maria Lucia Boarini (2013, p. 124) ao comentar eu seu artigo científico que a indisciplina escolar não tem endereço, classe social ou nacionalidade, traz o seguinte relato:
E, mais que isso, se os problemas de aprendizagem tinham um endereço certo, isto
é, apresentavam-se mais acentuadamente ou quase exclusivamente como uma
questão da escola pública, no caso da indisciplina escolar, não há especificação
quanto ao caráter (público ou privado) da instituição ou classe social. Ainda nessa reportagem temos o caso, amplamente divulgado, de um conceituado colégio
particular cujo aluno foi expulso por ter atirado uma cadeira de uma janela do 2º
andar do prédio onde funcionava a escola e depois de ter recebido oito advertências por conduta inadequada. E, dentre tantos exemplos que ultimamente a
imprensa comum vem divulgando, tivemos o caso do estudante de 14 anos, aluno
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de uma escola da “classe média alta paulistana” que levava na mochila um revólver
Rossi calibre 38 e munição de uma arma calibre 32.

Ainda sobre o tema acentua a professora:
Interessante notar que, talvez por conta do esferotópico presente no imaginário da
sociedade em geral que entende a violência como uma característica da natureza
da pessoa economicamente desfavorecida, quando atos infracionais são cometidos pelos mais favorecidos, ganham repercussão pública e escandalizam. Nesses
casos não é raro que, na sequência da notícia, vários especialistas sejam consultados para explicar o fato.
Enfim, fatos dessa ordem indicam que a indisciplina procede desde a universidade
e escolas cuja clientela tem maior poder aquisitivo, comumente denominada classe A, até colégios considerados de periferia, por atenderem o segmento da sociedade com menor poder aquisitivo. Assim, o fenômeno indisciplina escolar fragiliza
explicações sustentadas em diferentes classes sociais (BOARINI, 2013, p. 124-125).

Assim, depreende-se que a indisciplina escolar independe de classe social, e isso se dá pelo
efeito expansionista social que ocorre na atualidade, como bem apresentado pela citação, a natureza
humana ela tem representado mutação em diversos segmentos, o que é suficiente a demonstrar a
diferença de ocorrência em diversos setores.
A diferença cultural como impacto imaginário da indisciplina tem que ser levado em consideração para fins de verificação, bem como considerada para auxílio e promoção da disciplina nas escolas, como forma de alcance da paz social. Como se verá a diante, no Estado de Mato Grosso do Sul
no ano de 2017 entrou em vigor a “Lei Harfouche”, a qual pune os alunos da rede pública que apresentarem indisciplina nas escolas, sem ao menos considerar ou conceituar o que seria indisciplina.
2. 1 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA INSUBORDINAÇÃO – PARA FINS DE PUNIÇÃO ESCOLAR
As causas e consequências da insubordinação podem ser verificadas a partir de diversas modalidades e ocorrências, as quais devem ser levadas em consideração para no caso de uma eventual
punição do aluno por sua instituição de ensino pública.
Uma das causas apontadas como consequência para a ocorrência de insubordinação é a ausência de vergonha/moral, as quais não pode ser afirmada em sua totalidade, pois não se verificam
na vida de todos os alunos, um dos fatos que podem ser levados em consideração para a ocorrência
da ausência da vergonha ou moral, pode ser que o aluno a partir do século XX é considerado como
cliente, nesse sentido, afirma Taille (1996, p. 21) que “o aluno se torna ‘cliente’ a quem a escola vende
um ‘produto’. E, como se sabe, o cliente é rei, é ele que manda”.
Esse fator pode ser verificado quando professores em situações peculiares de impasses com
alunos, lhes são rogadas as prerrogativas consumeristas, a qual é dita no sentido de que são os próprios alunos quem pagam o salário dos professores, com o fim de barganha de algumas regalias.
Noutro norte, Vasconsellos (1995, p. 23) traz como um dos fatores da indisciplina, a desvalorização social da própria escola, o que ocorre em razão da perda do estímulo dos alunos com o ensino,
fazendo com que se preocupem com o trabalho, como efeito disso, afirma o autor que a “escola deixa
de ser um ideal e passa a ser uma obrigação”.
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Lado outro, Santos (2016, p. 4) traz como possíveis causas da insubordinação as seguintes
situações:
Criação autoritária, falta de limites, lares desestruturados, pais separados, pais permissivos, falta de interesse dos pais em acompanhar a vida escolar dos filhos são
destacadas por pesquisadores; e há ainda situações em que a família procura repassar a responsabilidade de educar os filhos para a escola.

Nessa perspectiva, tem-se que diversos podem ser os fatores que ocasionam a indisciplina dos
alunos nas escolas, o que ocorre desde a possível ocorrência de lares desestruturados com uma criação autoritária, logo, como vem sendo aqui demonstrado, devem esses fatores serem considerados
para fins de eventual aplicação de sanção pelas escolas.
Outro fator que demonstra principalmente nas redes de ensino pública, é a pobreza, a qual
pode ser verificada em determinados locais de uma cidade, onde a possível ocorrência de indisciplina é demonstrada pela falta de alimentação adequada durante o dia do aluno, o que seria meio
suficiente a causar a insubordinação desse aluno na escola, com isso, tem-se que eventual aplicação
de sanção por sua indisciplina causaria ainda mais indisciplina, tornando-se assim um círculo vicioso
(SANTOS, 2016, p. 6).
Outra causa de indisciplina pode ser a falta de interesse dos genitores ou responsáveis pelo
aluno na escola, seja por não demonstram interesse nos estudos por ele desenvolvidos ou pelo simples fato de não terem estudado, nessa perspectiva, Tiba (2012, p. 53-54) afirma que “filhos se confundem com suas tarefas. Quando os pais não dão importância para as tarefas, os filhos acreditam
que os pais não se interessam por eles e tornam-se desmotivados”.
Outro fator também que pode ser suficiente para a caracterização da indisciplina dos alunos
nas escolas é o traço inerente da infância e adolescência, que na visão de Santos (2016, p. 5) “os traços inerentes da infância/adolescência/juventude é como se toda criança fosse egocêntrica e todo
jovem, revoltado por natureza, levando-os à indisciplina em sala de aula”, assim, demonstra-se que
a ocorrência das causas de insubordinação podem ser variadas, logo, devem ser respeitadas, ainda,
acentua ao autor que é “necessário levar em conta as características dos envolvidos principais dessa
questão: aluno, professor e ambiente escolar. Nenhuma análise, segundo o autor referenciado, deve
ser feita de forma isolada, evitando, assim, conclusões rasas sobre essa temática” (SANTOS, 2016, p.
5).
Com isso, tem-se que as causas e consequências que dão ensejo a insubordinação dos alunos
estão ligadas a diversos fatores, os quais podem ocorrer em diversas áreas, desde a fatos ligados a
vida familiar dos alunos como também a situações diretamente relacionadas a própria escola e aos
professores.
Desse modo, a escola ao aplicar alguma forma de sanção aos alunos, consequentemente ocasionará a eles ainda mais exclusão ao invés de integrá-los na sociedade, como de fato deveria acontecer (SANTOS, 2016, p. 7).
Por isso, deve-se, o tema de possível ocorrência de penalização de alunos pelas instituições de
ensino públicas estarem alinhadas a pedagogia, aos direitos humanos e aos preceitos fundamentais
de integração desses agentes no seio da comunidade, pois, com muita certeza, esses agentes uma
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vez reprimidos por quem tem como objetivo principal de inclusão e integração se sentirão ainda
mais excluídos.

3.

ANÁLISE DA LEI HARFUCHE E SEUS IMPACTOS NAS ESCOLAS

No ano de 2017 o Estado de Mato Grosso do Sul, em um projeto de lei muito audacioso denominado “Lei Harfouche”, para não o tratar a priori com pré-conceito, sendo inclusive o primeiro ente
federativo a legislar sobre o tema, insere dentro das atribuições escolares a possibilidade de essas,
aplicarem penalidades aos alunos, o que ocorre em razão da indisciplina escolar, trazendo inclusive
a possibilidade de penalização desses e de seus genitores ou responsáveis.
O referido projeto, posteriormente convertido em lei, traz em sua justificativa situação que
não apresentam a totalidade da situação fática vivenciada no Estado de Mato Grosso do Sul, porém,
mesmo assim, afirma o Deputado Lidio Lopes que “o caos no ambiente escolar coopera com a degradação da aprendizagem e evasão escolar. (…) O projeto visa cooperar com o resgate da paz no ambiente escolar, promover a melhoria do ensino, envolver os responsáveis por crianças e adolescentes
no processo educacional”.
Ressalta-se que não há nenhum estudo no sentido de verificação pelo Estado de Mato Grosso
do Sul das ocorrências da indisciplina, para o fim de denominá-la e apontá-la, isso se dá pela falta de
dados científicos apresentados pelos motivos da lei estadual, além da falta de especificação como se
verá a diante quando da análise pormenor dos artigos.
O art. 1º3, institui a aplicação de penalidades com fins educativos. Assim, Fica então, estabelecido pela lei estadual que as escolas da rede pública estadual estão autorizadas a aplicar penalidades
aos alunos, desde que previamente advertido, seja de forma verbal ou escrita, antes de ser aplicada
qualquer forma de sanção. A sanção prevista em razão de eventual ocorrência de indisciplina é reparação de danos causados, realização de atividade extracurricular mediante termo de compromisso,
atividades essas que deverão ser acompanhadas pelos gestores escolares (BOTELHO, 2017, p. 1).
Já o art. 2º, traz responsabilidades dos genitores ou responsáveis, afirmando que “caberá ao
pai ou responsável legal reparar o eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos
colegas, professores e servidores públicos”. Nesse sentido, tem-se que caso o aluno cometa algum
ilícito nas dependências da escola pública que frequenta, seus genitores ou responsáveis serão os
responsáveis financeiramente de arcar com os custos.
No art. 3º, temos a afirmação de que a depender da penalidade será a gravidade da penalidade, afirmando que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da
infração cometida, os danos que dela provierem, tanto em relação ao patrimônio público ou particu3

Art. 1 - Ficam os estabelecimentos da rede estadual de ensino obrigados a executar a aplicação de atividades com fins educativos como

penalidade posterior à advertência verbal ou escrita. § 1 As atividades com fins educativos são: I- PAE (prática de ação educacional); II- MAE (manutenção
ambiental escolar). § 2 As atividades com fins educativos deverão ocorrer mediante a prática de preservação ambiental, a reparação de danos ou a realização
de atividade extracurricular, através de registro da ocorrência escolar com lavratura de termo de compromisso, constando a presença e a anuência dos pais
ou responsável legal, em obediência ao disposto no art. 1.634, incisos, I, II e VII do Código Civil. § 3 A aplicação de atividades com fins educativos, deverão ser
exercida e acompanhada pelos gestores escolares.
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lar quanto á integridade física dos colegas, professores e servidores”. Muito embora aparentemente
parece que o dispositivo esteja alinhado à Constituição Federal (art. 5º) a qual traz a proporcionalidade e a razoabilidade como norteadores da ingerência estatal na vida dos particulares, a norma não
é precisa suficiente a demonstrar o que é gravidade, o que dá margem discricionária do aplicador,
podendo então ocorrer diversas interpretações do mesmo texto, o que em tese viola a segurança
para aqueles que dependerão da aplicação da lei (BOTELHO, 2017, p. 1).
Noutro norte, o art. 4º, da Lei Harfouche prevê que “o gestor escolar providenciará a revista do
material escolar, quando houver suspeita de que o estudante esteja carregando algum objeto que
coloque em risco a integridade física própria ou de terceiros”. Nas escolas da rede pública do Estado
de Mato Grosso do Sul não se tem vigilância suficiente e especializada para a realização de vistoria
do material e da mochila de todos os alunos, logo, o artigo em questão não passa de uma falácia
legislativa.
E mais, ainda que fizesse revista nas mochilas dos alunos suspeitos, não seria eficaz, pois sabe-se que a depender da localização da escola pública esse tipo de prevenção não é suficiente. Nota-se que os artigos da “Lei Harfouche” aqui comentados e discutidos destoam da realidade social
do Estado, além disso, ao fazer a menção no corpo legislativo que a lei apenas regula as situações
das escolas públicas do Estado, soa com tom de exclusão dos alunos da rede pública e no mínimo
afirmativo de que a indisciplina apenas ocorre nas escolas públicas, quando na verdade como visto,
ocorre em qualquer segmento da sociedade.
O professor Thiago Resende Botelho (2017, p. 2) ao comentar sobre a instituição da “Lei Harfouche” afirma que:
Preciso deixar claro que não defendo nenhum tipo de impunidade. Há uma legislação própria à criança e ao adolescente que cometem atos infracionais que prevê
como pena as medidas socioeducativas. Também, entendo que apesar do ECA ser
uma lei muito positiva, algo precisa ser feito para melhorar sua aplicação frente às
muitas violências e problemas que atingem nossas escolas. Entretanto, não será
uma lei com seis ou cinco artigos que mudará nossa realidade.

Além disso, é importante consignar, como bem lembrado pela citação, que o Estatuto da
Criança e do Adolescente traz medidas socioeducativas suficientes para quando, crianças ou adolescentes cometerem infrações sejam penalizadas, porém, estabelece o próprio diploma legal que será
por meio oficial (processo).
No tocante a um processo, tem-se que é composto por atos concatenados e regulados, que
obedecem ao contraditório, ampla defesa, bem como verificado por pessoa imparcial e com poder
jurisdicional. Nesse sentido, preleciona o art. 93, IX4, da Constituição Federal que toda as decisões de
jurisdicionados deverão se dar de forma fundamentada, sob pena de nulidade.
Desse modo, tem-se que diretores de escolas públicas não terão condições de sozinhos conduzir processos de forma justa e imparcial para que com base no contraditório e na ampla defesa,
seja aplicado com expertise a melhor sanção aos alunos que cometerem indisciplina na escola.
4

IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei

limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade
do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
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Além disso, que a “Lei Harfouche” seja interpretada em arrimo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente que em seu art. 18, afirma que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor”.

4.

DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIOLADOS PELA LEI
HARFUCHE

Os direitos humanos merecem ser protegidos, para aqueles que se filiam ao juspositivismo é
imprescindível à regulamentação do por meio de lei, já para os que seguem a corrente jusnaturalista
basta o simples ser humano como próprio fundamento da existência da proteção. A Organização das
Nações Unidas é órgão internacional importante na promoção e resguardo de direitos humanos, o
que ocorre desde a sua criação (24 de outubro de 1945), de lá para cá por meio de sua atuação, normas, mandamentos, conceitos, têm promovido à emancipação e resguardo dos direitos humanos.
No nosso caso, a análise é da necessidade de proteção dos direitos humanos das crianças e
dos adolescentes em razão do convívio escolar, em especial, da não penalização desses por ato indisciplinar como prevê a “Lei Harfouche”. A ONU tem se preocupado com a promoção e resguardo
dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, em especial no tocante a concretização dos
direitos individuais e promoção de integração.
Porém, antes disso, o que seriam os direitos humanos? Ao definir os direitos humanos, Vladimir Oliveira da Silveira (2010, p. 214-215) apresenta a seguinte conceituação:
Torna-se cada vez mais imprescindível conhecer o significado essencial do termo
tautológico “direitos humanos”, haja vista a progressiva efetivação desses direitos a
partir das ordens jurídicas-positivas dos Estados. A importância da definição também se liga à existência de direitos constitucionalizados sob a forma de direitos humanos fundamentais no âmbito interno de cada Estado. Assim, depois de evidenciado o obstáculo terminológico, passemos à aproximação conceitual para tentar
determinar, finalmente, o conteúdo do conceito de direitos humanos.
(...)
O conteúdo que configura o conceito de direitos humanos condiciona não só o objeto/referente, mas os meios e as atuações de proteção e melhoria dos direitos das
pessoas da coletividade. Atribuir conteúdo ao conceito não envolve apenas uma
evolução no tratamento metodológica da matéria, mas determina e condiciona
sua aplicação prática.

Muito bem apresentado, os direitos humanos na verdade é meio de promoção e proteção da
melhoria de condições para as pessoas em sua coletividade, o que está em estrita correlação com
a promoção objetivada nesse trabalho, qual seja, que não se aplique sanção aos menores, indiscriminadamente sem que seja obedecido o devido processo legal, assim, tem-se que o judiciário é o
órgão capaz de efetuar a aplicação de eventual medida socioeducativa aos alunos e não a escola
(SILVEIRA, 2010, p. 215).
Uma vez o Estado se comprometendo internacionalmente em promover direitos humanos em
seu território deve ser suficiente a ensejar a promoção desses direitos no plano nacional, o que de
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fato pelo Brasil, uma vez que assinou o Pacto de San José da Costa Rica se comprometeu em garantir
e dar integral cumprimento a essa norma, a qual visa resguardar de forma direta a todos os jurisdicionados o respeito a seus direitos humanos.
Muito embora esse posicionamento esteja totalmente arraigado e alinhado ao que se afirma
o juspositivismo, com a norma posta é um bom fundamento no sentido de proteção dos direitos
sociais e de inserção das crianças e dos adolescentes.
A Declaração Universal de Direitos Humanos tem como principal objeto delinear uma nova
ordem de direito protetivo mundial, o qual tem sua fundamentação essencial no respeito da dignidade da pessoa humana, além de primar pela consagração de valores básicos universais (PIOVESAN,
2007, p. 137).
Segundo Flávia Piovesan (2007, p. 137) a DUDH “desde o seu preâmbulo, é afirmada a dignidade inerente a toda pessoa humana, titular de direitos iguais e inalienáveis”, e é no mesmo sentido o
que afirma Hannah Arendt (1979, p. 243) “os direitos humanos não são um dado, mas um construído,
uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução”.
Com isso, devem os Estados garantirem a efetividade dos direitos humanos das crianças e dos
adolescentes, com base na promoção da dignidade da pessoa humana o que é dever de todos os
Estados, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos.
Além disso, os Estados quando da aceitação e ratificação da DUDH e da Carta da ONU por via
reflexa se sujeitaram a eventuais conceitos ou até mesmo meios de promoção de direitos humanos
pela ONU, desde que observado os preceitos de aderência de cada Estado buscando sempre não
violar a sua soberania, no entanto, normas que tendem a promover direitos humanos, direitos esses
que estão resguardados na DUDH e alinhados aos princípios da ONU quando da sua instituição devem ser suficientes à promoção e integração dos direitos humanos.
Isso se dá pelo fato de que os direitos humanos se compõem por sua essência de um processo
integrativo de lutas que objetivaram em alguns casos a sua plena efetividade ou não por normas,
e, por serem sempre promovidos na ordem internacional por vezes em razão da soberania alguns
Estados tendem a não ratificar essas normas protetoras.
No dizer de Joaquín Herrera Flores (2002, p. 7) “os direitos humanos compõem uma racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam espaços de
luta pela dignidade humana”, no mesmo sentido Luigi Ferrajoli (2002, p. 3385) afirma que “os direitos
humanos simbolizam a lei do mais fraco contra a lei do mais forte, na expressão de um contra poder
em face dos absolutismos, advindos do Estado, do setor privado ou mesmo da esfera doméstica”.
Os direitos humanos que visam proteger os seres humanos é mais que tudo o que foram explicados pelos professores FERRAJOLI e FLORES, são na verdade um compilado de direitos de extrema
importância que visam resguardar aos seres humanos os direitos suficientes para que tenham qualidade de vida humana a partir de um referencial ético e verdadeiro.

5

Tradução nossa.
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Ao destacar a importância de promover direitos humanos Flávia Piovesan (2017, p. 354-355)
acentua:
Daí a primazia do valor da dignidade humana, como paradigma e referencial ético,
verdadeiro superprincípio a orientar o constitucionalismo contemporâneo, na esfera local, regional e global, doando-lhe especial racionalidade, unidade e sentido.
(...)
Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve reduzir-se
ao domínio reservado do Estado, porque revela tema de legítimo interesse internacional.
Os direitos humanos não devem ser reduzidos como pretende a “Lei Harfouche”,
mas sim como um direito a ser protegido internacionalmente, o que justifica a potencialização e implementação apenas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na perspectiva de Lourival José de Oliveira e Patricia Ayub da Costa Ligmanovski (2017, p. 67)
“a proteção dos direitos humanos não cabe apenas aos Estados e entes de direito público internacional, o que significa que a sua promoção deverá ser realizada de qualquer forma de organização
pública ou privada”.
É o que se depreende com base nas pesquisas aqui realizadas, que é na efetivação e promoção
dos direitos humanos não deve se dar apenas com base em um Estado ou em organismos internacionais, mas sim com auxílio de tudo que for suficientemente protetor de direitos humanos.
A “Lei Harfouche” é eminentemente violadora de direitos humanos das crianças e dos adolescentes, pois cria estigma e preconceito quando afirma que a indisciplina ocorre apenas nas escolas
da rede pública, além do fato de não trazer garantias mínimas e especificadas da forma como se dará
a aplicação de eventual sanção aos alunos.
Desse modo, com base no exposto sobre os direitos humanos e sobre a análise da “Lei Harfouche”, tem-se que a referida norma está desalinhada ao primado da proteção e do resguardo dos
direitos humanos das crianças e dos adolescentes, logo, a lei não deve ser aplicada no Estado de
Mato Grosso do Sul, em razão da flagrante violação de normas internacionais ratificadas pelo Brasil e
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.

METODOLOGIA

Método segundo o entendimento de Helder Baruffi (2004, pag. 144) “é o conjunto de procedimentos utilizados para estudar ou resolver um problema. Corresponde ao grande empreendimento
de construção do saber científico”.
Ainda no conceito dos métodos que serão empregados nessa pesquisa, temos a orientação de
VERGARA (1998, pag. 12-13), o qual informa que:
O método hipotético-dedutivo (…) vê o mundo como existindo, independentemente da apreciação que alguém faça dele, independentemente do olho do observador. Deduz alguma coisa a partir da formulação de hipóteses que são testadas, e busca regularidades e relacionamentos casuais entre elementos.
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Pois bem, o método que será utilizado para encontrar resposta ao problema de pesquisa será
por meio da hipotética dedutiva, pesquisa bibliográfica, com o objetivo descritivo e exploratória
(SEVERINO, 2016).
A característica dessa pesquisa tem como objetivo encontrar as respostas levantadas no problema, que possivelmente será encontrada por meio de pesquisa hipotética dedutiva, pesquisa bibliográfica, com o objetivo descritivo e exploratório.

6.

ANÁLISE

Os objetivos dessa pesquisa científica são de verificar se a Lei Harfouche obedece ao que dispõe o conceito de direitos humanos, bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 propõe o direito à liberdade de expressão e ação dos seres humanos, em especial, promove a proteção da liberdade das crianças e adolescentes.
Do mesmo modo é o Estatuto da Criança e do Adolescente que com base no seu princípio da
proteção integral afirma que o Estado, família e comunidade em geral devem primar pela proteção
e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
A Lei Harfouche é um limitador de direitos humanos e violadora do Estatuto da Criança e
Adolescente.

7.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os resultados obtidos com a triangulação dos dados colhidos a partir dos métodos utilizados,
dão conta que a Lei Harfouche é flagrante violadora de direitos humanos e do Estatuto da Criança e
do Adolescente, visto que a escola não pode punir atos de indisciplina sem fazer o devido acompanhamento psicológico e médico necessário.
A punição sem compreensão não é promotora de ensino, na verdade aumenta ainda mais as
distâncias existentes entre o saber e o conhecimento, a Escola precisa ser um local que se ensina e
não aplica sanção, para isso se tem o poder judiciário cuja competência é precípua de julgar e condenar pessoas.

8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo tratou sobre o tema indisciplina na escola, suas causas e consequências,
bem como analisou a recente “Lei Harfouche”, a qual foi instituída pelo Estado de Mato Grosso do
Sul. Verificou-se que a referida lei não está devidamente alinhada aos preceitos internacionais de
promoção de direitos humanos e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 18.).
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A indisciplina na escola pode ser oriunda de diversos fatores, como por exemplo problemas
familiares, escolares, e até mesmo ligados à própria alimentação dos alunos, fatores esses que devem
ser analisados em caso de uma eventual repressão de atos desses alunos.
Por isso, punir indistintamente alunos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso do
Sul, sem o devido processo legal, com base em uma punição devidamente fundamentada é meio de
violação ao que expressa o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Do mesmo modo, as escolas não conseguiram em razão das atividades que já desenvolvem
dar seguimento e cumprimento aos preceitos constitucionais, antes da aplicação de uma sanção em
decorrência da insubordinação dos alunos nas escolas públicas. Noutro norte, considerando que já
existe no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente que regula deveres e obrigações das crianças
e dos adolescentes e que traz a previsão de medidas socioeducativas para infratores, tem-se que a
“Lei Harfouche” é eminentemente desnecessária.
Por fim, tem-se que eventual aplicação de reprimenda diretamente pela escola em razão da
insubordinação de alunos nas escolas tem o condão de exclusão desses da instituição de ensino e
não de integração.
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