DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, UM PROBLEMA SENSATO
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No contexto escolar, a motivação tem sido avaliada como um determinante crítico do nível e da qualidade da
aprendizagem e do desempenho dos alunos. Segundo Weiner (1990), o tema motivação é, na literatura mundial, reconhecido como
relevante, principalmente no que se refere à formação de professores, possibilitando mudanças na condução do
ensino e, mais diretamente, nas estratégias de sala de aula. Diante desse quadro surge a questão: o que fazer para
motivá-los? De acordo com Skinner (1932) em sua teoria de Condicionamento e Aprendizagem, deve-se analisar o
comportamento do aluno a fim de verificar suas necessidades de aprendizagem, bem como o repertório
(de comportamentos, aprendizagem) que ele trás para as situações de ensino e ainda as consequências capazes de interagir
com ele e manter seu comportamento e, assim, estabelecer quais são os estímulos capazes de reforçar o comportamento
desejável de seus alunos. Assim, este projeto objetivou desenvolver um trabalho psicológico especializado, utilizando
atividades que permitam a superação das dificuldades de aprendizagem em crianças. Este estudo consiste em um
relato de experiência da docente da disciplina Estágio Básico I e II da Faculdade Adventista da Bahia. Esta experiência foi
desenvolvida em uma escola particular localizada na cidade de Cachoeira-BA, Bairro Capoeiroçú. O trabalho se iniciou
no contexto escolar, tanto em sala de aula como fora, em um processo de observação, durante um período de 3 horas/
aulas, uma vez por semana, nas séries do Ensino fundamental I. Após esse período foi possível diagnosticar um déficit de
motivação moderada, e uma carência afetiva explicita por parte dos alunos. Baseado nisso foi elaborado um projeto de intervenção
contendo o seguinte planejamento: visitação junto aos pais, dinâmicas com os alunos, aplicação de teste psicológico, 13
oficinas das quais serão realizadas uma vez por semana. Foram realizadas atividades como dinâmicas de grupo, jogos, filmes,
visitação didática e exercícios na área de matemática, português, literatura e outras. Através de entrevistas semi-estruturada,
feitas com os pais, professoras e coordenadora, pôde-se perceber que os objetivos propostos no projeto de intervenção
foram alcançados. Eles relataram que houveram mudanças de comportamento, um avanço no desenvolvimento acadêmico dos
alunos e que a aplicação do projeto superou as expectativas tanto do corpo docente como dos responsáveis. A nossa presença,
observando a dinâmica na sala de aula, foi muito gratificante e de suma importância, pelo fato da convivência direta com os alunos
e os professores, analisando com um olhar diferenciado todos os comportamentos que segundo os autores estudados, podem
influenciar para o aprendizado do aluno, e contribuindo de maneira positiva com os alunos que apresentaram dificuldades de
aprendizagem, trabalhando com as questões intrínsecas e extrínsecas dos mesmos em um acompanhamento individualizado.
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PREVALÊNCIA DO SOBREPESO RELACIONADO AO RISCO CARDÍACO EM PROFESSORES DA
FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA
Jessica Silva de Oliveira, Adriana dos Santos, Antonione Pacheco, Fernanda Xavier, Mercy Choque, Patrícia Belém.
Introdução: Dentre as doenças que mais crescem no Brasil, sendo responsáveis por mais da metade dos óbitos, estão às
doenças cardiovasculares como ataques cardíacos, infarto agudo do miocárdio, morte súbita, insuficiência cardíaca por
coronariopatia e outros. O sobrepeso e alguns hábitos alimentares são considerados importantes fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças cardíacas. Objetivo: Sendo assim, nossa pesquisa teve como objetivo investigar a incidência de
sobrepeso entre professores da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), visto que este é um fator de risco cardíaco. Metodologia: Foi
aplicado um questionário validado para identificar risco cardíaco (Michigan Heart Association), bem como outras
variáveis: idade, peso, gênero, raça, IMC, quantidade de horas de trabalho e quantas faculdades lecionam em 47 professores da
FADBA. Trata se de estudo transversal, utilizando analise descritiva dos parâmetros avaliados. A variável continua foi expressa
em media ± desvio padrão o qual foram analisados pelo programa estatístico (PSPP). Resultados: não resultou em diferença
significante (p>0,05), avaliando as variáveis tais como peso, obtivemos um Média e Desvio Padrão de 25,72 ± 5,00. Conclusão:
Considerando os resultados obtidos através da análise de dados, a metodologia utilizada, e o percentual de perdas na realização
deste projeto demonstram que a maioria dos professores que possuíam IMC elevado, não necessariamente apresentavam risco
cardíaco. Esperávamos também encontrar na pesquisa que quanto mais horas de trabalho dos indivíduos, mais risco cardíaco,
porém a hipótese foi nula. A faculdade Adventista da Bahia é uma instituição ligada a Rede mundial de Educação Adventista
que adota importantes aspectos no estilo de vida como um regime alimentar saudável, Isso justificaria o fato de um índice
relativamente baixo de risco cardíaco entre seus docentes, pois em sua maioria praticam esses princípios de vida saudável.
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