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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA ESCOLA E A FORMAÇÃO DE 
LEITORES 

 

 

Trabalho de Graduação – Apresentação presencial 

 

Nilcimara Correa da Silva Lomba 
nillomba@hotmail.com  

Centro Universitário Internacioanl - UNINTER 
Curso: Pedagogia – Orientador: Eliane Martins Quadrelli Justi 

 
Palavras-chave: contação de história, educação infantil, leitores.  

 

 

A presente pesquisa visa aprofundar os estudos sobre a contribuição da contação de 

histórias na fase da pré-escola e as suas implicações para despertar leitores na educação 

infantil. Bem como, apontar as técnicas de contação de histórias em sala de aula pelo 

professor, tendo por indagação a seguinte questão: como a contação de história na educação 

infantil contribui para o processo de formação de leitores? Justifica-se a questão apresentada 

frente o baixo hábito de leitura discutido e divulgado correntemente em nossa sociedade.  

Assim, tem-se por objetivo geral verificar as características possíveis na contação de 

histórias de estímulo a formação de leitores em ambiente escolar, envolvendo crianças de 4 e 5 

anos de idade. E por objetivos específicos: apontar as especificidades que o professor precisa 

desenvolver para contar histórias em sala de aula; bem como, verificar as contribuições da 

contação de histórias no processo de formação do leitor infantil que houve histórias na sala de 

aula. E ainda, elencar os saberes e os fazeres técnicos para contar histórias em sala de aula.  

Para tanto, adotou-se por caminho metodológico uma investigação de revisão da 

literatura, voltada à arte de contar histórias na formação de leitores na educação infantil, cujo 

leque literário adotado neste estudo destaca autores como: Abramovich (2008), Busatto (2011), 

Coelho (1995), Costa (2007), dentre outros.  

Desta feita, contar histórias é a mais antiga e, ao mesmo tempo, a mais moderna forma 

de comunicação. Faz parte da prática da comunicação humana como modo de preservar os 

mailto:nillomba@hotmail.com
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valores e a cultura de uma determinada comunidade, passada de um povo a outro. A contação 

de história tem um poder especial de proporcionar àqueles que as ouvem o prazer pela leitura, 

tornando possível pensar e sonhar, mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada. Ao 

ouvir uma história contada pelo professor a criança se vê naquela história, o seu entusiasmo e a 

sua felicidade são chaves importantes para o professor que se dispõe a ser um contador de 

histórias, criando assim possibilidades de situações significativas com a leitura para que a 

criança aprenda a função social da leitura e da escrita ampliando o seu vocabulário e 

construindo um comportamento leitor manifestando suas preferências pelos livros.  

Deste modo, para que a contação de histórias consolide-se de maneira satisfatória, é 

primordial que o professor tenha a percepção de que a mesma não pode ser abordada e 

materializada de qualquer jeito, ou em qualquer lugar, tornando-se imprescindível que as 

mesmas sejam respeitadas e seguidas, a fim de que não percam seu encanto, sua magia. Para 

que o momento de contação de história seja uma prática voltada para a formação de leitores, é 

necessário que o professor a faça com preparo seguido de uma intencionalidade e rigor 

profissional sem didatizar e engessar esse momento criativo nos moldes da escola. 

Nesse sentido aponta-se um dos requisitos importantes que é conhecer o acervo 

literário para determinadas faixas etárias e cuidar para que as histórias sejam de boa qualidade 

são alguns dos cuidados que o professor deve tomar no preparo e ato de contar uma história. 

“O professor precisa escolher a história para contar a partir do seu repertório, e a maneira com 

que ele compreende e valoriza a escolha e se prepara para contá-la influencia diretamente na 

qualidade oferecida a esse momento” (SME, 2010, p.09). Deste modo, a escolha de uma 

determinada obra e a forma como o professor se prepara para a realização da contação da 

história influencia diretamente na qualidade oferecida a esse momento, ou seja, quanto mais se 

investir na ampliação do seu repertório maior será o interesse e entusiasmo das crianças para 

ouvir histórias.  

Portanto, é imprescindível a preparação do professor no momento de contação de 

história, buscando fontes diversas e distintas, para entreter e estimular as crianças a ouvirem 

muitas histórias, não utilizando este momento como uma simples distração das crianças, pois 

“a literatura não é, como tantos supõem, um passatempo” (MEIRELES, 2001, p.32).  
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A contação de histórias deve ser trabalhada com o desejo literário em diálogo com a 

intencionalidade pedagógica, sendo o primeiro em consonância com a arte, e o segundo em 

consonância com a construção do conhecimento. Conforme aponta-nos REPEI (2010), no 

momento da contação de histórias torna-se imprescindível a adaptação textual para cada nível 

da Educação Infantil. Ou seja, para as crianças do maternal III e pré, bem como às crianças de 4 

e 5 anos, podem ser iniciados os textos mais longos nesta fase de desenvolvimento da criança.  

É importante envolver as crianças com histórias de clima de expectativa e mistério, 

conduzidas por situações cotidianas de relações sociais acumuladas ao longo da humanidade, 

não havendo necessidade de se utilizar demasiadamente diferenciações para contar história, 

pois o modo com que é contado os gestos e a postura corporal do professor faz com que a 

criança já esteja envolvida pela história. Segundo o REPEI (2010), como a narrativa é uma 

prática em que a voz predomina, é pertinente evitar exageros de caracterizações, pois contar 

histórias é diferente de dramatizar.  

Torna-se relevante compreender como se dá a organização do espaço, do ambiente 

em que se costuma contar a história, a forma com que as crianças devem estar dispostas, 

sendo imprescindível conhecer as diversas técnicas de contação de história para que se garanta 

a intencionalidade deste trabalho na educação infantil, na formação de leitores. A prática de 

leitura deve fazer parte do cotidiano da criança por favorecer o diálogo, a comunicação pelo 

grupo em que a mesma está inserida tornando este momento propício para aprendizagens, 

tornando-se indivíduos autônomos, reflexivos e pensantes para viverem e atuarem em 

sociedade.  

Por isso, livros de histórias, poesias, lendas, entre outros materiais impressos, devem 

ter um lugar especial dentro das salas de aula facilitando e incentivando o acesso das crianças à 

leitura desde o berçário. Por meio da contação de história é possível promover a socialização 

das crianças dentro do espaço escolar, utilizando-a como auxiliador do processo na própria 

dinâmica da escola que pode ser utilizado no momento de recreação e da ludicidade. As 

técnicas que o professor deve utilizar no trabalho com a contação de história precisam ser 

aplicadas na atividade cotidiana possibilitando às crianças a ampliação de suas capacidades 

comunicativas como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas e descobertas, 

ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de troca e 



15 
 

aprendizagem. A roda de conversa, por exemplo, é um momento propício para a troca de 

experiências entre as crianças. É por meio desta prática que as mesmas desenvolvem aspectos 

formais da linguagem oral, ou seja, demonstram curiosidade e emoção ao contar sobre as suas 

vivencias cotidianas.  

Por fim, considera-se, o cuidado essencial por parte do professor no uso da literatura, 

para não submeter um texto literário às adaptações para fins didáticos e aos objetivos da 

aprendizagem reduzindo-o a um pretexto, ou mesmo, um texto didático ou paradidático. 

Neste contexto, a apropriação e a aquisição da leitura pelas crianças, faz-se relevante o 

conhecimento do professor sobre a literatura, pois a literatura é muito mais do que apenas 

palavras ou imagens, é a partir delas que nós podemos percorrer o mundo todo sentados em 

uma poltrona, viajando com os personagens carregados de magia e mistério. São estes 

momentos que o professor deve propiciar às crianças, fazendo-se necessário saber utilizar os 

espaços como forma de prazer, de entretenimento, de cultura, e não utilizá-lo como um mero 

passatempo e sim com intencionalidade, promovendo a inserção dos mesmos como futuros 

leitores. Contar histórias é uma arte, uma necessidade humana que necessita ter um domínio 

intenso da técnica a ponto de interiorizá-la, ou seja, “nesse momento de fruição artística o que 

transparece não é a técnica, mas, antes, a vida” (BUSATTO, 2011, p.35). Contar histórias 

estimula a linguagem artística multidisciplinar, pois envolve letra, imagem e voz num 

envolvimento aprendiz entre o professor e a criança.  
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Apresentação 

A partir de uma reflexão sobre os conceitos de Indústria Cultural, apresentado por 

Adorno (2002) e a arte como reprodução técnica de Benjamin (2000), este artigo visa 

estabelecer uma relação entre o nascimento da publicidade e o aniquilamento da arte, 

enquanto criação, fazendo uma análise com base nas teorias críticas apresentadas pelos 

autores. 

 

Problema 

Entendendo o que Adorno e Benjamin conceituam como Indústria Cultural, é 

possível afirmar que a publicidade tornou-se uma forma de criação ou reprodução? 

Com isso é possível afirmar que a arte morreu com o surgimento da publicidade? 

 

Justificativa 

Pretende-se analisar os textos de Indústria Cultural de Adorno, A Arte na Era de Sua 

Reprodutibilidade Técnica de Benjamin, aforismos do livro Gaia Ciência de Nietzsche e 

Sociedade do Espetáculo de Guy Debord para estabelecer uma relação entre o aniquilamento 

da arte e o nascimento da publicidade, não somente nos aspectos de transformação do 

entendimento do processo criativo ou reprodutivo, mas também no sentido ‘Crhonos’. Em 

mailto:valfsilvestre@hotmail.com
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outras palavras, se é possível estabelecer uma cronologia ou algum acontecimento 

determinante no curso da história que transformasse a visão de arte na Era Moderna.  “Quanto 

mais sólidas se tornam as posições da indústria cultural, tanto mais brutalmente esta pode agir 

sobre as necessidades dos consumidores, produzi‐las, guiá‐las e disciplinálas, retirar‐lhes até o 

divertimento” (ADORNO; 2002, p. 24). 

Pretende-se também, a partir do artigo acadêmico, cunhar uma reflexão a docentes, 

alunos e profissionais de publicidade e comunicação sobre as formas de interpretação da arte, 

visão de publicidade enquanto criação e/ou reprodução técnica e os usos das novas tecnologias 

como aniquilamento do processo criativo. “Mesmo os ideais abstratos de harmonia e bondade 

da sociedade são, na época da publicidade universal, concretos demais. Mesmo os ideais 

abstratos apressam‐se em ser identificados como publicidade” (ADORNO, 2002, p. 27). 

 

Objetivos 

O principal objetivo do artigo é analisar a publicidade como forma de criação, 

reprodução ou aniquilamento da arte, segundo a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. 

Pretende-se também identificar a publicidade como reprodução técnica na Era da Indústria 

Cultural de Adorno e Benjamin. Identificar a publicidade como aniquilamento da arte na 

Sociedade Contemporânea e apontar elementos da contracultura como movimento para 

recuperação da criação artística. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O trabalho acadêmico será de caráter exploratório e bibliográfico, elencando textos 

dos autores da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt que corroboram como problema 

encontrado e as hipóteses levantadas. O artigo encontra-se em fase de desenvolvimento não 

tendo ainda, portanto, uma conclusão definitiva. Porém de acordo com os textos citados no 

artigo é possível entender as criticas por eles apresentadas a respeito da arte como reprodução 

técnica, passando a deixar de lado o processo criativo, sendo a técnica mais importante no 

processo construtivo da arte. Vê-se também as criticas dos autores no entendimento da 

publicidade como Indústria cultural, assim como o cinema e a fotografia. 
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Discussões 

Pretende-se responder perguntas que nos levam ao problema central a partir de 

hipóteses e baseando-me na crítica dos autores. Como por exemplo, a publicidade realmente 

tornou-se reprodução técnica? Ela de fato substituiu a arte? “O objeto reproduzido não é mais 

uma obra de arte, e a reprodução não o é tampouco, como no caso anterior.”(BENJAMIN, 

2000, p. 06)  

Tem-se como objetivo estruturar o trabalho da seguinte maneira. Em um primeiro 

momento, pretende-se identificar a publicidade como reprodução técnica na era 

contemporânea. É trazido como embasamento teórico para tanto, Adorno e suas reflexões a 

respeito da Indústria Cultural.  

 

O alimento que a indústria cultural oferece aos homens permanece 
como a pedra da estereotipia. (...) A indústria cultural, por outro 
lado, tem boas saídas para repelir as objeções feitas contra ela 
como as contra o mundo que ela duplica sem teses pré-concebidas. 
A única escolha é colaborar ou se marginalizar. (ADORNO, 2002, p. 
28.) 

 

Benjamin será objeto de estudo e será feito análises de seus textos em que afirma que 

a arte passa a ser mera reprodução técnica. Qual a saída para a recuperação da arte enquanto 

forma de criação?  “A obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de 

arte criada para ser reproduzida.” Em um segundo momento, pretende-se identificar aspectos 

que apontem a publicidade como aniquilamento da arte na sociedade contemporânea. Para 

complementação da tese apresentada, será analisado trechos de Nietzsche (1983), quando o 

mesmo afirma em Gaia Ciência que o processo aristotélico de planificação acaba por aniquilar a 

criatividade e, portanto a publicidade feita por meios tecnológicos e metodológicos aniquilam 

todo o processo artístico e criativo. 

Em um terceiro momento, pretende-se apontar um autor contemporâneo como Guy 

Debord que corrobora com as teorias acima apresentadas e que julga a cultura de massa, 

sociedade espetacularizada e tecnologia como elementos que ajudaram nesse processo de 

aniquilamento criativo da arte. “A falta de racionalidade da cultura separada é o elemento que 

a condena a desaparecer, porque, nela, a vitória do racional está já presente como exigência” 

(DEBORD, 2003, p. 182). 
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Para tanto, Guy Debord (2003) aponta elementos da contracultura situacionista como 

movimento para recuperação da arte. Nesse momento ainda incluem citações de Nietzsche 

(1983) novamente, quando afirma em Gaia Ciência que a arte em si como abstração é uma 

forma de saída contra a metodologia científica, planificação do conhecimento e retomada do 

processo criativo. 

 
A perda da linguagem da comunicação exprime positivamente o 
movimento de decomposição moderna de toda arte, o seu 
aniquilamento formal. (...) A posição crítica elaborada 
posteriormente pelos situacionistas mostrou que a supressão e a 
realização da arte são aspectos inseparáveis de uma mesma 
superação da arte. (DEBORD, 2003, p. 187) 

 

 

Considerações Finais 

A arte deixou de ser criação passando a ser mera reprodutibilidade técnica tal como 

afirma Benjamin (2000). Como toda produção cultural da modernidade, segundo afirma 

Adorno (2002), e a publicidade toma então o lugar da arte sendo mais um produto da cultura 

massiva. 
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Apresentação 

Mesmo com tantas pesquisas em meio ao campo da ciência da pedagogia, o termo 

Pedagogia só foi utilizado de forma geral a partir do século XIX, com a ideia de vinculação entre 

a elaboração da educação e o fazer do processo educativo. E foi exatamente neste século XIX, 

que a Pedagogia ampliou seu significado no campo de ciência da educação e passou a ser de 

grande importância na necessidade social de instruir novos professores para atender a 

formação de mão de obra para o mercado de trabalho. (Saviani, 2008)  

 

Problema 

Este trabalho tem como temática principal A contribuição da práxis pedagógica 

voltada para a atuação do pedagogo na Educação Infantil na aprendizagem de crianças de zero 

a três anos. Nesse sentido é que a presença do pedagogo nos diferentes níveis de ensino faz-se 

necessária cada vez mais, visto que hoje é prioridade a atuação deste profissional na educação 

básica. Mesmo com tantos estudos e avanços percebe-se que ainda pouco se prioriza a atuação 

do pedagogo na Educação Infantil principalmente com o foco de trabalho voltado para a faixa 

etária de zero a três anos. Por meio da percepção desse contexto entra-se no seguinte 

questionamento: de que forma a práxis pedagógica desse profissional influencia o trabalho 

educativo nesse nível de ensino?  
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Justificativa  

A justificativa desse questionamento esta em torno da educação infantil que tendo 

passado por muitas mudanças apresentou influencias tanto na aprendizagem das crianças, 

como na prática de professores. A Educação Infantil que atende crianças de zero a seis anos de 

idade é um dos níveis em que se torna cada vez mais evidente essas mudanças.  

 

Objetivos  

O trabalho tem como principal objetivo pesquisar a prática do pedagogo na Educação 

Infantil e a contribuição da práxis pedagógica na aprendizagem de crianças de zero a três anos, 

este objetivo se baseia então em acompanhar as transformações sócio-históricas que 

impulsionaram a importância do papel do pedagogo na Educação Infantil; Apontar saberes 

essenciais da formação do pedagogo que permitem uma práxis pedagógica coerente; Elencar 

as atividades inerentes a função do pedagogo na Educação Infantil; Relacionar os conteúdos 

que norteiam a Educação Infantil através da prática do pedagogo no trabalho com crianças de 

zero a três anos, estes é que serão a direção da elaboração do conhecimento por meio deste.  

 

Procedimentos Metodológicos  

Neste trabalho será abordado o tema o papel do pedagogo na Educação Infantil e para 

aprofundar o estudo em relação a esta temática optou-se pela realização da pesquisa 

bibliográfica e qualitativa. Com base nas informações de Severino (2007, p.122), “A pesquisa 

bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.” A pesquisa bibliográfica 

por dar suporte à construção do trabalho como um todo, deve ser qualitativa, pois:  

 

[...] cabe referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo 
eventualmente, diversas referências epistemológicas. São várias 
metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem 
qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus 
fundamentos epistemológicos do que propriamente a 
especificidades metodológicas. (SEVERINO, 2007, p.119).  
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Discussões  

O pedagogo é aquele que organiza o trabalho educativo dentro de uma instituição, 

põe em prática através do ensino ações intencionais para a mediação de saberes construídos 

sócio e historicamente pela humanidade, é o pedagogo o responsável pela investigação do 

espaço pedagógico e pelas relações educativas que são decorrentes da teoria e da prática da 

educação.  

Conhecer a trajetória do curso de pedagogia é essencial para o entendimento da 

identidade desse profissional que hoje é tão importante e indispensável não só na educação 

básica mais até mesmo em diferentes áreas de formação. Após uma análise dessa trajetória é 

relevante destacar um citação atual em que Libâneo coloca em relação a identidade do 

pedagogo em que este é “um profissional que lida com fatos, estruturas, contextos, situações, 

referentes à prática educativa em suas varias modalidades e manifestações.” (2008, p. 52).  

Pensar nessa formação do pedagogo na atualidade é ao mesmo tempo refletir sobre 

um super pedagogo, que na sua função realiza um desempenhar de tarefas além do que sua 

formação lhe ofereceu, o que ocorre é que na sua formação há uma grande gama de 

conteúdos voltados para as diferentes modalidades em que, conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, art. 2º, reiterado no art. 4º: 

  

[...] O pedagogo é um docente formado em curso de licenciatura 
para atuar na “Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos” [...] (SAVIANI, 2008, p. 65)  

 

 

A Educação Infantil é um nível de ensino que necessita cada vez mais de profissionais 

qualificados para desenvolver um trabalho de compromisso e responsabilidade; principalmente 

quando se refere ao pedagogo, pois este antes de organizar o Trabalho Pedagógico passou por 

uma formação, um processo educativo. Nesse sentido Saviani (1996) coloca os saberes 

necessários à formação do educador, sendo dever do profissional dominar estes saberes, a fim 

de desempenhar suas atividades conforme as atribuições necessárias ao processo educativo do 

aluno são os saberes atitudinal, crítico-contextual, específico, pedagógico e didático-curricular. 
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Sendo de forma essencial esses saberes implicam desde a formação do pedagogo até a sua 

experiência prática que resulta em suas futuras atividades pedagógicas. Já que a formação do 

pedagogo envolve estudos teóricos e saberes que embasam a prática educativa, referente ao 

sentido teórico-prático Libâneo coloca que:  

 

Conceber o curso de Pedagogia como destinado apenas à 
formação de professores é, a meu ver, uma idéia muito simplista e 
reducionista. A pedagogia ocupa-se, de fato, da formação escolar 
de crianças, com processos educativos, método, maneiras de 
ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais amplo, 
bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos; diz 
respeito ao estudo e à reflexão sistemática sobre o fenômeno 
educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma 
instância orientadora do trabalho educativo. (2002, p. 63)  

 

A Pedagogia é uma área do conhecimento que proporciona ao profissional uma visão 

da totalidade educativa com intuito de orientação do trabalho educativo e pedagógico. Assim a 

teoria e os saberes tão necessários a essa formação fazem uma conexão com a prática que 

deixa de ser resumidamente a prática educativa em sala de aula, deixa de ser método para se 

tornar reflexão do fenômeno educativo.  

O pedagogo que atua na Educação Infantil precisa entender e dominar não apenas os 

saberes necessários a prática, mas entender o sujeito, que é o aluno e quais as intenções e 

finalidades na educação de crianças.  

 

Considerações Finais 

Pensando na atuação do pedagogo na Educação Infantil, pode se fazer referencia ao 

pedagogo como propriamente educador devido as características das funções de 

professores/educadores e dos saberes necessários, por dois motivos: primeiro por que na 

Educação Infantil é muito intenso que o trabalho do pedagogo seja indissociável das práticas 

de professores e educadores, no sentido de que ambos pedagogos e professores são 

educadores de modo geral, assim também precisam ter uma preocupação com a formação 

integral da criança. Segundo, por um motivo real e ainda crítico nas instituições de Educação 

Infantil, em que por vezes o pedagogo não esta presente.  
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O trabalho do pedagogo na Educação Infantil, apesar dos limites ainda a serem 

enfrentados, esta sendo cada vez mais significante, e a atuação deste profissional tem 

mostrado resultados muito importantes no desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos, 

e mesmo ainda com o trabalho realizado com crianças de zero a três, pois essa faixa etária 

ainda é carregada de aspectos históricos como as ações de cuidado e assistência devido a idade 

das crianças.  
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PROFISSIONAL DO PEDAGOGO 

 
 

Trabalho de Graduação – Apresentação presencial 
 

Jesica Fernanda Ribeiro 
jesik_ribeiro@hotmail.com 

Centro Universitário Internacional - UNINTER 
Curso: Pedagogia – Orientador: Katia Cristina Dambiski Soares; Claudia Mara de Almeida 

 
Palavras-chave: pedagogo, curso de pedagogia, prática profissional. 
 

 

Este projeto faz parte do Programa de Iniciação Científica (PIC) do Centro Universitário 

Uninter na linha de investigação  “A formação e inserção profissional do pedagogo na 

atualidade”. A pesquisa em fase inicial de desenvolvimeno tem por tema “A contribuição do 

curso de Pedagogia para a prática profissional do pedagogo” e visa investigar a seguinte 

questão: como o professor/pedagogo que está atuando, avalia a contribuição do curso de 

Pedagogia para o desenvolvimento da sua prática profissional?  

Nesta direção, temos por objetivo aprofundar o estudo acerca dos conhecimentos que 

possibilitam a prática profissional na área docente e pedagógica.Também buscaremos 

identificar os diferentes fatores que contribuem para a qualidade, atuação do pedagogo na 

prática educativa realizada na escola. A pesquisa justifica-se com base na finalidade de 

entender o campo pedagógico e a respectiva atuação profissional ligada à prática docente e 

administrativa, visando compreender as razões que levam o acadêmico a escolher o curso de 

pedagogia para sua formação profissional.  

 

A metodologia de pesquisa envolverá pesquisa bibliográfica, entrevistas semi-

estruturadas com coordenadores de cursos de Pedagogia (amostra a ser definida envolvendo 

instituições públicas e privadas) e aplicação de questionários com os alunos de cursos de 

Pedagogia. Iniciaremos o trabalho, com o próprio curso de Pedagogia do Centro Universitário 

Uninter, entrevistando a coordenação do curso e também aplicando questionários com os 

alunos em fase de conclusão do mesmo.  O intrumento de pesquisa (questionário) será testado 
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previamente com dois alunos  visando perceber se sua organização atende aos objetivos 

propostos. Após a validação do instrumento de pesquisa pretende-se aplicá-lo com 

aproximadamente quarenta alunos. O presente projeto encontra-se em fase inicial. A aplicação 

da entrevista teste com a coordenação de curso também será neste primeiro no próprio Centro 

Universitário Uninter com a finalidade de testar o instrumento para que na continuidade da 

pesquisa seja aplicado em outras instituições. 

 

De modo geral o desenvolvimento desta pesquisa pretende aprofundar a discussão 

sobre os conhecimentos teórico-metodológicos que podem contribuir para potencializar a 

prática profissional na área docente e pedagógica, reconhecendo a distinção de ambas e a 

importância das mesmas, além de buscar identificar os diferentes fatores que interferem na 

qualidade da atuação profissional do pedagogo na prática social em geral. 

A fundamentação teórica desta pesquisa exige a conceituação do papel do pedagogo 

na nossa sociedade. O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 

educativa, indireta ou diretamente vinculadas à organização e aos processos de aquisição de 

saberes e modos de ação, com base em objetivos de formação humana definidos em uma 

determinada perspectiva. O pedagogo pode atuar nos sistemas macro, intermediário ou micro 

de ensino (gestores, supervisores, administradores, planejadores de políticas educacionais, 

pesquisadores ou outros); nas escolas (professores, gestores, coordenadores pedagógicos, 

pesquisadores, formadores etc.). Nas instâncias educativas não escolares (formadores, 

consultores, técnicos, orientadores que ocupam de atividades pedagógicas em empresas, 

órgãos públicos, movimentos sociais, meios de comunicação; na produção de vídeos, filmes, 

brinquedos, nas editoras, na formação profissional etc.). Na perspectiva de melhor 

compreender a atuação deste profissional a pesquisa tem como base as obras de autores como 

Selma Garrido Pimenta: 

A pedagogia é uma reflexão teórica a partir e sobre as práticas educativas. Ela 

investiga os objetivos sociopolíticos e os meios organizativos e metodológicos de viabilizar os 

processos formativos em contextos socioculturais específicos. Todo educador sabe, hoje, que 

as práticas educativas ocorrem em muitos lugares, em muitas instâncias formais, não-formais, 
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informais. Elas acontecem nas famílias, nos locais de trabalho pedagógico se reduz ao trabalho 

docente nas escolas. (PIMENTA, 2002,p.29) 

 

Enfim, considera-se que a presente pesquisa pode contribuir com o melhor 

entendimento da importância do pedagogo na sociedade atual e também sobre como os 

cursos de pedagogia têm contribuído para a formação destes profissionais. Além do mais, 

ressaltamos a relevância do Programa de Iniciação Científica (PIC) para a formação do aluno de 

graduação, possibilitando sua inserção gradual no âmbito da pesquisa acadêmica. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PEDAGOGO PARA A QUALIDADE DO 
TRABALHO DOCENTE 
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ensino. 
 

 

Este projeto de pesquisa faz parte do Programa de Iniciação Científica (PIC) do Centro 

Universitário Uninter e pertence à linha de investigação que trata sobre “A formação e inserção 

profissional do pedagogo na atualidade”. O projeto visa pesquisar as principais atividades 

desenvolvidas pelo profissional pedagogo em relação ao trabalho docente, buscando as 

funções que ambos os profissionais juntos podem desenvolver para a eficiência no processo 

educacional. 

 

Destacamos a seguinte problemática: Quais as ações que o pedagogo escolar pode 

exercer para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo professor, de modo a buscar a 

melhoria da qualidade do ensino. O pedagogo possui um papel decisivo junto aos docentes, no 

objetivo de promover não só a efetiva aprendizagem dos alunos, como também buscar novos 

métodos, conhecimentos, novas melhorias na área da educação. 

 

Sendo estudante do curso de Pedagogia e atuante na área educacional, é possível 

perceber o quão necessário se faz a união e a colaboração mútua desses dois profissionais, que 

juntos podem não só facilitar, como também buscar mudanças e adaptações para o a melhoria 

da qualidade do processo educacional. Por isso, a pesquisa tem como principal objetivo, 

demonstrar como se desenvolvem as funções do profissional pedagogo em relação ao trabalho 
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docente, tanto na teoria como na prática, assim como a importância da união desses 

profissionais para um processo educacional com qualidade.  

 

Com a finalidade de levantar informações a respeito de como ocorre o apoio dos 

pedagogos frente ao trabalho dos docentes, serão utilizados como procedimentos 

metodológicos, entrevistas com professores e pedagogos atuantes em diferentes níveis de 

ensino, entre eles, educação infantil, fundamental I e II, ensino médio e ensino técnico 

profissionalizante. Inicialmente as entrevistas serão realizadas apenas com profissionais do 

Ensino Fundamental, mas com a continuidade da pesquisa pretende-se também atingir os 

demais níveis de ensino considerando suas especificidades. A amostra inicial será composta por 

seis pedagogos e seis professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.  

 

O roteiro das questões semi-estruturadas (para os professores e para os pedagogos) 

que serão testadas previamente, como forma de validar o instrumento de pesquisa, abordará 

questões referentes a formação acadêmica dos entrevistados, experiência e atuação 

profissional. A partir o levantamento das respostas, será realizada uma análise das funções 

tanto do pedagogo, como do professor, levando em consideração a importância de ambos os 

trabalhos para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem. Nesse caso, serão utilizados 

como base teórica os seguintes textos: “Teoria e Prática no curso de Pedagogia, de Gisele 

Barreto da Cruz (2012) e “O sentido da Pedagogia e Papel do Pedagogo de Dermeval Saviani 

(1985). Além do livro: “Pedagogo Escolar: as funções supervisora e orientadora” de Claudia 

Mara de Almeida e Kátia Cristina Dambiski Soares (2010) e as Diretrizes Nacionais para o curso 

de Pedagogia (2006).  

 

Com as informações coletadas por meio das entrevistas a serem realizadas, bem como 

por meio do estudo das obras dos autores citados, pretende-se averiguar como a teoria 

completa a prática e vice-versa. Sendo assim, a práxis, união da teoria e da prática torna-se 

fundamental no processo de ensino aprendizagem, assim como a união de todos os 

profissionais (professores/pedagogos/coordenadores) envolvidos nesse processo.  
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Além disso, o projeto de iniciação cientifica possibilita para os alunos, um diferencial 

quanto a nossa formação, pois, a pesquisa nos permite o descobrimento de novos 

conhecimentos, assim como discussões, questionamentos sobre os diversos assuntos 

envolvidos. Dando-nos a oportunidade de trocar informações, a partir de novas ideias e da 

socialização, tão necessária para a aprendizagem. 
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ÁGUA JURIDICAMENTE SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE 

DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA NAS 
EDIFICAÇÕES DE CURITIBA, PR 
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Palavras-chave: água, leis ambientais, educação ambiental, PURAE.  
 

 

A Constituição brasileira de 1988 erigiu o meio ambiente a bem de uso comum do povo 

(art. 225), dessa forma, sendo a água um recurso ambiental, a ela comunica-se tal status, haja 

vista sua essencialidade à sadia qualidade de vida. A ameaça de escassez deste recurso tem 

colocado a água no centro das preocupações e disputas em todo o mundo. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), se os atuais padrões de consumo se mantiverem e não 

forem criadas fontes alternativas para captação de água, em 2025 um terço da população 

mundial não terá acesso à água potável (PENATTI, 2012).  

Destarte, a Lei Federal n° 9.433/1997, que estabelece os fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), reconhece expressamente que a água é um recurso 

natural limitado que deve ser conservado (art. 1º). Diante desta problemática ambiental, a 

adoção de medidas para a conservação e uso racional da água, utilização de fontes alternativas 

e criação de políticas públicas de educação ambiental para conscientização dos usuários sobre 

a necessidade de preservação deste recurso natural, são de fundamental importância para 

assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados ao consumo.  

Assim, nota-se que, em diversas cidades brasileiras vêm sendo implementadas 

legislações municipais criando programas relacionados à conservação e ao uso racional da 
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água. A cidade de Curitiba, pioneira na busca de soluções ambientais, criou através da Lei 

Municipal nº. 10.785/2003, o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações 

(PURAE), tornando obrigatória a adoção de medidas de preservação, uso racional e utilização 

de fontes alternativas para captação de água nas novas edificações. Partindo desta 

perspectiva, o presente estudo tem por objetivo analisar as exigências legais do PURAE do 

município de Curitiba, Paraná, discutindo-se a importância da educação ambiental para a 

efetividade do Programa.  

É importante ressaltar, que este estudo vem ao encontro do anseio de efetividade da 

norma ambiental regulamentadora do PURAE, o que será possível com a sensibilização e 

conscientização da população sobre os objetivos e benefícios do Programa. Para a 

estruturação e fundamentação metodológica desta investigação valeu-se da pesquisa 

exploratória e para a coleta de dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica alicerçada na doutrina 

e legislação ambiental sobre o tema. A Lei Municipal nº 10.785/03 de 18 de setembro de 2003, 

criou no município de Curitiba, PR, o Programa de Conservação e Uso Racional de Água nas 

Edificações – PURAE, mas o programa entrou em vigor a partir de 2007 com a regulamentação 

do Decreto Municipal no. 293/2006 e 212/2007. Este programa tem como objetivo “instituir 

medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para 

captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a 

importância da conservação da água” (art. 1º).  

As principais exigências legais do PURAE são: implantação de mecanismo de captação 

de água da chuva, nas coberturas das edificações, as quais deverão ser armazenadas para 

posterior utilização em atividades que não exijam o uso de água tratada; instalação de 

hidrômetros para medição individualizada do volume de água por unidade; utilização de 

aparelhos e dispositivos hidráulicos redutores do consumo de água, tais como: bacias sanitárias 

de volume reduzido de descarga, e torneiras dotadas de arejadores (BEZERRA; SOUZA et al, 

2010).  

A partir do Decreto Municipal nº. 212/2007 para as novas edificações conseguirem o 

Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras (CVCO), precisam atender às especificações 

resumidas na Tabela 1. No entanto, como constatou em sua pesquisa Souza (2010, p.74): 
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Não há conscientização final da população quanto os benefícios do 
PURAE”. A população encara como apenas mais uma exigência da 
Prefeitura [...] Os dispositivos exigidos pelo Decreto Municipal n.º 
293/06, na maioria dos casos são instalações provisórias que são 
removidos logo após a vistoria da obra e até reutilizadas em outras 
obras apenas para conseguir o Certificado de Vistoria e Conclusão 
da Obra.  

 

Este fato é indicativo da falta de conscientização sobre a importância da preservação e 

uso racional da água em geral, e do próprio PURAE, em particular. O que ressalta a necessidade 

de educação ambiental para maior efetividade desta norma municipal. De acordo com Marin, 

Batista e Capitani (2011, p. 97), “A efetividade de uma norma consiste no fato de a mesma ser 

aplicada no cotidiano de uma sociedade, ou seja, é o poder da norma jurídica de produzir 

efeitos”. “Assim, uma norma será efetiva caso seja efetivamente cumprida e aplicada e caso 

suas finalidades – individuais e contextuais – sejam predominantemente atingidas” (MARIN; 

BATISTA; CAPITANI, 2011, p. 100). No campo do Direito Ambiental, de acordo com Phillipi Jr e 

Maglio (2005, p. 231) “A avaliação das políticas de fiscalização ambiental indica que a 

capacidade de fazer cumprir as leis ambientais é um dos principais problemas [...]”.  

Na visão de Houck (2003) as leis ambientais encontram uma resistência forte em 

relação às demais legislações, em função de alguns fatores como o necessário investimento 

financeiro para atender aos requisitos legais, sanções menos significativas e a não desejada 

presença de fiscais para averiguar se os requisitos foram atendidos.  

Por isso, de acordo com Phillipi Jr e Maglio (2005, p. 232) “Quando o poder de 

enforcement não existe ou é baixo, o único incentivo para o cumprimento das normas é a 

consciência social [...]” para educação ambiental. Assim, ressalta-se, aqui, a importância do 

processo educacional de conscientização em relação aos objetivos de uma política ambiental, 

pois somente assim poderá garantir-se um comprometimento mais efetivo. De tal modo, 

infere-se que a efetividade do PURAE depende do engajamento da sociedade civil aos valores 

ambientais ressaltados pelo Programa – de conservação, uso racional da água e busca de 

fontes alternativas de água para fins não potáveis. Este processo educacional é longo e 

contínuo e deve contar com a participação de toda a sociedade – Poder Público e coletividade. 

Como ressaltam Phillipi Jr e Maglio (2005, p. 231) “É necessário desenvolver esforços para 

encorajar e induzir mudanças de comportamento necessárias para levar ao cumprimento das 

normas, [in casu das exigências legais do PURAE].”  
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Por isso, recomenda-se o desenvolvimento de campanhas educativas para divulgação 

dos objetivos, das exigências legais do PURAE e conscientização da sociedade para a 

importância da preservação e uso racional da água. Afinal, a questão da preservação água deve 

ser cuidada com a participação da sociedade como um todo: Poder Público e coletividade, 

trabalhando unidos para combater a ameaça de escassez deste recurso. Em conjunto com esse 

processo de educação ambiental, podem ser adotadas pelo poder público medidas de cunho 

econômico que incentivem o setor envolvido, seja também público ou privado, a dar o passo 

para a mudança de hábito solicitada pelo Programa, bem como o acompanhamento 

fiscalizatório posterior a concessão do CVCO para assegurar o cumprimento efetivo da lei.  
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O presente estudo tem como objetivo conceituar e demonstrar considerações acerca da 

teoria “A Perda de uma Chance”, e demonstrar sua importância no Direito da Personalidade da 

Pessoa Humana, porque os direitos da personalidade “estão vinculados de forma indissociáveis 

ao reconhecimento da dignidade humana, qualidade necessária para o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, psíquicas e morais de todo ser humano”. Assim, demonstrando que, o 

que se pretende nesse princípio não é a repressão do ato ilícito, mas sim a proteção da vítima, 

porque remete a dignidade da pessoa humana (art.1ºda C.F.) dessa forma, podendo dar ênfase 

a proteção dos direitos individuais, em especial sobre os direitos da personalidade.  

Possibilitando assim, “propiciar ao juiz mecanismos legais para uma efetiva valoração 

dos pedidos de indenizações pela perda de uma chance”, ou seja, aqui o que acontece é a 

perda de uma oportunidade séria e real. O que se indeniza é a perda da oportunidade, 

podendo-se aplicar as garantias consagradas no art. 5º da Carta Magna, que consagra os 

direitos fundamentais da pessoa natural. 

 Será demonstrado também, a importância da teoria no direito, que o dano por perda de 

uma chance pode ocorrer quando, por exemplo: um estudante não consegue fazer uma prova; 

a pessoa de carreira promissora vem a ser vítima de um acidente de trabalho; no caso da mãe 

que, deliberadamente opta por esconder a gravidez, não a revelando ao seu genitor e casando 

com outro, entre outros casos.  Lembrando também que, não só a pessoa lesada pode receber 

a indenização, mas também seus ascendentes, descendentes, cônjuge, e colaterais até o 
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quarto grau. Aqui os mesmos poderão preitear a indenização no caso de danos a personalidade 

da pessoa falecida, podendo estes receber a indenização de forma cumulativa conforme 

valoração do juiz, este direito encontra-se assegurado no artigo 12 do novo Código Civil. 

Para se chegar a conclusão do trabalho foi preciso a avaliação de muitos trabalhos 

doutrinários. As discussões foram no sentido de haver uma abertura maior, propiciando ao juiz 

mecanismos legais para uma efetiva valoração dos pedidos de indenizações pela perda de uma 

chance. 

Portanto, é importante se observar que todos os direitos da personalidade estão 

alencados na dignidade da pessoa humana, e o que a teoria a perda de uma chance visa é a 

proteção à dignidade humana, sendo que a mesma, pode ser verificada em nossa Carta Magna 

em seus incisos V e X, sendo que a esta abraça também as chances perdidas. 

Importante lembrar que com a abertura das cláusulas gerais do nosso Código Civil não 

se pode mais negar esse reconhecimento, proporcionando uma abertura maior no que tange 

aos direitos da pessoa humana. 

Assim as mudanças de paradigmas estão acontecendo a todo o momento e com ela o 

objetivo da justiça de juridicamente poder respaldar (criar mecanismos e artifícios) para melhor 

assegurar os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Concluindo, que a perda de uma chance deve ser indenizada por tratar-se da perda de 

uma oportunidade a qual tem os requisitos de ação ou de omissão presentes, quando ficar 

claro que o dano foi caracterizado pela “perda da oportunidade de obter uma vantagem ou de 

evitar um prejuízo”, e que se tratava de uma oportunidade séria e real, que por causa  perda 

ficará comprometida a dignidade da pessoa humana.    
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APRESENTAÇÃO 

Este artigo visa evidenciar a importância do planejamento tributário dentro das 

empresas como uma ferramenta competitiva, pois em uma economia globalizada todo 

mecanismo que possa diminuir, atenuar ou postergar a incidência de tributos é de suma 

importância. Entretanto o planejamento tributário de ser licito, sendo um processo de elisão 

fiscal, em contra partida há a evasão fiscal que representa o ilícito. O estudo foi realizado sobre 

os dados coletados em agosto de 2007 em uma empresa de pesca denominada de maneira 

fictícia Pesca em Alto Mar Ltda. tributada com base no lucro presumido. 

 

PROBLEMA 

Sob quais aspectos o planejamento tributário pode se apresentar como uma 

ferramenta na de economia de tributos? 

 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração deste artigo visa evidenciar a importância do planejamento tributário 

como uma ferramenta de gestão na economia de tributos e consequentemente o aumento da 

competitividade das entidades, além do aumento do lucro. E com base neste contexto o 

referido estudo busca demonstrar aos contadores, empresários e a sociedade como um todo, à 

grande importância do planejamento tributário, bem como servir de fonte de pesquisa. 
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OBJETIVOS 

Demostrar a através da elaboração deste artigo baseado em um estudo de caso a 

importância e os benefícios do Planejamento Tributário através da economia de tributos seja 

pela diminuição, postergação, impedimento ou pela busca da legislação que incentive essa 

redução tributária. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho foi realizado com base em um estudo de caso onde foram coletados 

dados in loco, e estes processados gerando as informações que subsidiaram este excerto. 

Segundo Nery e Borges (2005, p. 19) esse tipo de pesquisa: É aquela que obtém os dados in 

natura, como percebidos pelo pesquisador no campo lugar natural onde ocorrem os fatos e 

fenômenos. Acontece, normalmente, através da observação direta, levantamento ou estudo 

de caso. 

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

O Planejamento Tributário pode ser descrito como o tipo de ação que busca diminuir a 

incidência de tributos. Para Young (2009; p100) o planejamento consiste em observar a 

legislação pertinente e optar ou não, pela ocorrência do fato gerador. 

É uma forma de projetar dados e assim, determinar resultados, os quais poderão ser 

escolhidos para serem realizados ou não. Para Gubert (2003, p. 33), o planejamento tributário é 

o conjunto de condutas, comissivas ou omissivas, da pessoa física ou jurídica, realizados antes 

ou depois da ocorrência do fato gerador, destinados a reduzir, mitigar, transferir ou postergar 

legal e licitamente o os ônus dos tributos.  

O Planejamento Tributário tem três objetivos principais: evitar a incidência do tributo 

impedindo a ocorrência do fato gerador; reduzir o montante do tributo buscando a menor base 

de cálculo bem como as menores alíquotas.  

 

TRIBUTO 

É comum no Brasil ocorrer uma confusão entre impostos e tributos, pois o imposto é a 

modalidade mais comum de tributo. O Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 3º define o 
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tributo como: Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

ELISÃO FISCAL 

Representa um ato do Planejamento Tributário que consiste em um processo de 

buscar reduzir de maneira legal o montante dos tributos. Para Oliveira (2009, p. 193) A elisão é 

desenvolvida pelo planejamento tributário, adequando o contribuinte à melhor forma de 

tributação, executando-o em conformidade com os sistemas legais que possibilitam a redução 

de tributos e ou alíquotas. A elisão fiscal é praticada com o objetivo das empresas maximizarem 

os lucros e assim aumentar seu poder de concorrência no mercado. Preferencial mente a elisão 

busca agir antes do fato gerador. 

 

EVASÃO FISCAL 

Ao contrario da elisão fiscal que é licita a evasão fiscal tem como característica a 

ilicitude, não tem amparo legal e é praticada com o objetivo de ludibriar o fisco e evadir 

tributos por meio de fraudes e outros processos ilegais e criminosos. Segundo Oliveira (2009, 

p. 192) A evasão Fiscal pode ser conceituada como toda e qualquer ação ou omissão tendente a 

elidir, reduzir ou retardar o cumprimento da obrigação tributária. 

 

ESTUDO DE CASO 

Para que se faça o melhor o entendimento deste trabalho foi colocado abaixo o 

quadro comparativo da apuração do resultado Lucro Presumido x Lucro Real, com dados 

extraídos dos relatórios contábeis em agosto de 2007 e assim proceder com as devidas analises 

que foram pautadas sobre o processo de elisão fiscal permitida pela lei, ou seja, se utilizou 

apenas dos instrumentos que não sejam alvos de litígio com o fisco. Segue abaixo comparativo: 
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APURAÇÃO DO RESULTADO LUCRO  LUCRO 

PRESUMIDO  REAL 

RECEITA BRUTA DE VENDAS   1.097.097,50   1.097.097,50  

(-) DEDUÇÕES DE VENDA   83.927,96   106.565,06  

ICMS S/ VENDA  4,00% 43.883,90  4,00% 43.883,90  

PIS S/ VENDA  0,65% 7.131,13  1,65% 11.180,96 18.102,11 

CRÉDITO DE PIS       6.921,15 

COFINS S/ VENDA  3,00% 32.912,93  7,60% 51.500,20 83.379,41 

CRÉDITO DE COFINS       31.879,21 

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS   1.013.169,54   990.532,44  

CUSTO DAS MERC. VENDIDAS (CMV)   454.264,43   454.264,43  

LUCRO BRUTO   558.905,11   536.268,01  

DESPESAS OPERACIONAIS   18.279,33   18.279,33  

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO   540.625,78   517.988,68  

RESULTADO ANTES DA CSLL   540.625,78   517.988,68  

CSLL BASE DE CÁLCULO   131.651,70   517.988,68  

CSLL  9,00% 11.848,65  9,00% 46.618,98  

IRPJ BASE DE CÁLCULO   87.767,80   471.369,70  

IRPJ   15,00% 13.165,17  15,00%  70.705,45  

ADICIONAL  10,00% 6.776,78  10,00% 5.070,55  

IRPJ TOTAL    19.941,95   75.776,00  

RESULTADO LÍQUIDO   508.835,18    395.593,70  

 

 

A partir do comparativo acima podemos observar que a empresa praticou economia 

legal de tributos através do processo de Elisão Fiscal. A opção pelo lucro presumido é um tipo 

de elisão permitida uma vez que não exista determinação contraria expressa. Segundo a 

Receita Federal: O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação 

da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem 

obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real. 

Para esta empresa o Sistema de Tributação com base no Lucro Presumido se mostrou 

muito mais vantajoso, pois existiu uma economia final de tributos da ordem de R$ 113.241,48. A 

exceção do ICMS que a alíquota é a mesma para os dois modos de tributação houve economia 

(elisão) em todos os outros tributos. 
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Deve-se ressaltar que a apuração do Pis e Cofins com base no Lucro Real utilizouse de 

procedimentos de Elisão buscado créditos e diminuindo o montante pago, mas mesmo assim 

não se consolidou como uma vantagem. A empresa Pesca em Alto Mar Ltda já se utilizava de 

procedimentos de elisão fiscal no ICMS, conforme o Art. 153 RICMS/SEFA-PA: Fica concedido 

crédito presumido, a ser utilizado quando da saída, interna ou interestadual, do 

estabelecimento industrial, de pescado submetido a processo de industrialização, de forma 

que a carga tributária resulte em 4% (quatro por cento), vedado o aproveitamento de quais 

quer créditos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento tributário constitui muito mais do que um mero instrumento de 

Gestão da entidade e sim numa ferramenta imprescindível para manutenção da vida empresas 

em um mundo tão globalizado e competitivo. O fato do Regime Tributário com base no Lucro 

Presumido ser mais vantajoso neste momento não significa uma constante, deve-se manter 

acompanhamento, pois esta é uma missão continua. 
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APRESENTAÇÃO 

Dispensam-se considerações acerca da desigualdade social residente à realidade 

socioeconômica do Brasil, pois auto evidentes. Entretanto, as ações tendentes a suprimi-las ou 

reduzi-las, conforme os ditames da própria Constituição são direitos e deveres fundamentais. 

E, por cumprirem imensurável papel na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é 

que se elevam tais ações a objeto de estudo. 

Sob tal perspectiva, reputa-se correta a imputação às empresas da função de inserir-se 

no contexto social em que se situam para desenvolvê-lo por meio de seus poderes econômico 

e de empregar, por exemplo. Em maior medida recai tal responsabilidade à Administração 

Pública, em especial no que toca a atividade licitante, principalmente após a alteração 

trazida pela Lei 12.349/10, visto que compreende legítimo dever em promover o 

Desenvolvimento Nacional Sustentável. 

Por conseguinte, preconiza-se pela soma dos esforços da Administração Pública e do 

empresariado rumo à construção de uma sociedade mais desenvolvida, livre de desigualdades 

sociais precipuamente. 

 

PROBLEMA 

Como é que se dá a relação entre o Estado e o Mercado na promoção do 

desenvolvimento social e como efetivá-la no mundo dos fatos? 
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JUSTIFICATIVA 

O simples argumento de que o Brasil persiste na desigualdade social deveria ser o 

bastante para se sustentar uma tentativa de mudança. No entanto, somado a isso, os 

problemas sociais que acometem o país não são solucionados, se agravam ou 

excepcionalmente melhoram a passos muito lentos. (CARVALHO, 2006, p. 8) 

Visto isso, com intenções de feição puramente cidadã qualquer pessoa defenderia 

situações tendentes à redução das desigualdades. Inobstante, trata-se de direito fundamental 

e dever de todos, com especial foco na República, conforme o disposto na própria 

Constituição. (Diário Oficial da União, Art. 3º) 

Consubstanciando esses fatores, nada mais racional do que unir o Poder de Compra 

da Administração Pública e o Poder de Produzir do Mercado para promover a redução das 

desigualdades sociais. Outrossim, demonstrada a atualidade do tema e a sua importância e 

urgência. 

 

OBJETIVOS 

Geral: construir um arcabouço teórico suficiente à procedência de licitações e 

contratos administrativos tendentes à inclusão dos discriminados. 

Específicos: a) reunir dados concernentes à desigualdade social no Brasil para mais 

precisamente balizar o rumo da pesquisa; b) concentrar as diversas concepções de 

Responsabilidade Social Empresarial, indicando a mais adequada aos fins almejados; c) 

estudar as implicações do conceito de desenvolvimento em suas mais variadas formas para 

melhor estabelecer sua relação com o Estado e o Mercado. d) perpetrar estudo condizente à 

legalidade da atividade de fomento em ocasião. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o melhor aproveitamento da pesquisa foi largamente utilizada literatura técnica 

do Direito, da Economia e da Administração. Bem como textos legais e decisões 

jurisprudenciais. 
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DISCUSSÕES 

O Brasil, talvez, dada a sua proporção continental abraça uma grande diversidade de 

pessoas que sofrem discriminação, também, das mais variadas formas. Neste sentido, 

destacam-se as discriminações de gênero, de cor e de raça, visto a sua responsabilidade pela 

disparidade de renda entre as pessoas, dentre outras coisas. 

Diante desta realidade, a solução dos problemas que dela decorrem deve incumbir a 

todos. Por conseguinte, a Empresa adquire, também em razão de sua expressão 

econômica, Função Social e Responsabilidade Social. Isso tudo, em última análise, significa a 

contextualização da empresa no ambiente social em que se instala, dando-se conta da 

capacidade que possui de incrementar e beneficiar a sociedade na e pela resposta aos seus 

anseios. 

Para tanto, certa ações empresariais devem como meio ou como fim atingir 

positivamente a sociedade. Tais ações são dividas entre cogentes e dispositivas. As primeiras 

decorrem precipuamente de lei, mas também do Direito, são a chamada Responsabilidade 

Social Empresarial, na medida em quem pressupõem um dever que acompanha sanção 

correspondente ao seu descumprimento. (FERREIRA, 2012, p. 78) 

As ações dispositivas são melhor conceituadas como a Função Social da Empresa, 

visto que não consubstanciam dever e, portanto, não há que se falar em responsabilidade. 

Justamente pelo fato de ações empresariais dispositivas não poderem ter sua observância 

injungida por meio de sanção, já que esta pressupõe prévia declaração legal, e, salvo 

exceções, não haver espontaneidade por parte das empresas em praticá-las, surge o papel 

da Administração Pública em fomentá-las. 

O suporte legal, preconizado por alguns doutrinadores como desnecessário tendo 

em vista prescrição constitucional neste sentido, imbuído de legitimar (e obrigar) a 

licitação ao cumprimento da promoção do desenvolvimento nacional sustentável só foi 

inserido no Ordenamento em 2010 com a Lei 12.349/10. A partir disso, tornou-se cogente a 

aplicação desta finalidade a todas as licitações. Por conseguinte, aquilo que se considera 

dispositivo às empresas, é cogente à Administração Pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Dada a relevância histórica das discriminações negativas no Brasil, urge a atividade 

tendente a dirimi-las; b) o exercício e a maximização da Responsabilidade Social Empresarial 

podem ser eficientes meios para se atingir os fins propostos; c) a Administração Pública, 

primordialmente pela via das licitações, tem o dever de exercitar a Função Social da Empresa 

ou, em outras palavras, incrementar a Responsabilidade Social Empresarial para  promover  

inúmeros  fins consubstanciados na noção de Desenvolvimento, dentre eles a redução da 

desigualdade social. 
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O presente trabalho objetiva a inserção de metodologias no ensino de geografia nas 

Escolas Estaduais do Paraná, como o uso do cinema, da dança, jornais e revistas, relatos orais, 

aulas de campo, música e tecnologias de informação e comunicação, tendo em vista o 

problema em questão: como despertar o interesse dos discentes pela disciplina geografia, visto 

que são inúmeras as dificuldades encontradas pelos docentes, as quais acabam desanimando e 

adotando o tradicionalismo no ensino. Dessa forma, o trabalho utilizará pesquisas 

exploratórias, constituídas por estudos bibliográficos e entrevistas com profissionais da área. 

Com base na utilização das metodologias mencionadas, pode-se observar que educar 

nos dias atuais tem se tornado uma rotina cansativa e exaustiva. São inúmeras as situações 

coadjuvantes a essa prática, como salários baixos que obrigam os docentes a trabalharem em 

vários empregos, fazendo com que assumam mais aulas e em diferentes disciplinas; salas com 

números excessivos de alunos; déficit de acesso e disponibilidade de materiais, uma dificuldade 

encontrada pelo docente no momento em que prepara suas aulas, uma vez que, para o 

geógrafo a interpretação de imagens, de mapas, de filmes e documentários seria possível e/ou 

melhor, com a utilização de tecnologia audiovisual, ressaltando que o geógrafo não pode ater-

se somente ao livro. Afinal, preconizam Castrogiovanni e Goulart que o livro didático precisa ser 

um complemento as atividades, devendo este estar pautado na construção do conhecimento 

de forma que contribua melhorando o comportamento do aluno.  
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Nesse contexto, entende-se que o livro deve ser um complemento às aulas, e a 

utilização de outras metodologias devem atuar adjuntas a esse material, de forma que um 

complemente e respalde o outro, no intuito de contribuir na formação do discente, de modo 

que ele não se sinta preso ao conteúdo e a temática do livro, mas que ele saiba correlacioná-los 

com situações reais e formar sua própria opinião.  

São evidentes as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação em seu 

cotidiano, fato esse que os influencia e os aprisiona ao ensino tradicional, optando pela 

utilização única e somente do livro didático, o que acaba tornando muitas vezes as aulas 

monótonas e cansativas, dificultando a adicção dos conteúdos. Percebe-se que já existe nos 

livros didáticos o uso de algumas linguagens, porém, a maneira de utilizá-las fará a diferença, a 

interpretação, contextualização e reflexões propostas aos alunos produzirão e/ou 

transformarão o conhecimento. Afinal, o professor é aquele que: 

 

[...] articula as idéias, transmite o conhecimento, correlaciona ou 
instrumentaliza os alunos para uma boa compreensão dos temas 
[...] de acordo com planejamentos, metodologias e recursos 
didáticos existentes ou não, sendo responsável eticamente com os 
pressupostos da educação (LIMA 2010, apud LOPES 2010, p. 73). 

  

Através de observações realizadas em Escolas Estaduais de vários municípios do 

Paraná, percebeu-se que inserir diferentes metodologias em sala de aula se faz de suma 

importância, uma vez que os alunos já estão acostumados com os conteúdos prontos e 

acabados do livro didático, adaptá-las à realidade dos discentes e instigá-los ao ensino contribui 

para a formação de opiniões próprias, pois, o seu uso irá proporcionar ao aluno uma 

construção de conhecimentos interdisciplinares, contextuais, explicitando que a geografia é 

uma ciência ligada à vida, portanto, ao cotidiano do mesmo. Nesse sentido, a missão do 

professor constitui-se em usar os conteúdos na forma como se dão, articulando-os com o 

cotidiano dos alunos, de forma a estimular as diferentes inteligências levando-os a formarem 

suas próprias idéias e conclusões. 

É importante salientarmos que, para um professor dispor de conhecimentos 

abrangentes problematizadores, e não ater-se a conteúdos limitados, a inserção de 

instrumentos metodológicos deve fazer-se presentes em sua prática. Nesse contexto, foi 

proposto á uma professora de geografia de uma Escola Estadual do Paraná, algumas perguntas 
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a cerca da utilização de diferentes metodologias no ensino de geografia para nos situarmos 

nessa realidade que a mesma vive: 

 

- Quais as maiores dificuldades encontradas pelos docentes em sala de aula? 

- O que você pensa sobre a inserção de diferentes linguagens no ensino de geografia? 

- Há nas Escolas Estaduais uma disponibilidade de materiais, de espaços, de incentivos a 

essa prática docente? 

 

As maiores dificuldades encontradas em sala de aula é a falta de interesse dos alunos 

em estudarem e a indisciplina. Acredito que a inserção de diferentes linguagens no ensino de 

geografia poderá sim contribuir para o aumento da qualidade de ensino, porém, devo ressaltar 

que para isso acontecer é necessário que haja disponibilidade de materiais, pois na maioria das 

vezes as Escolas não possuem nem mesmo uma data show, além de incentivos do governo e 

dos próprios colegas de trabalho, que muitas vezes acabem criticando quando um professor 

inova. (Entrevista concedida por uma professora de Geografia que atua nas escolas estaduais 

de Capanema-Paraná há 5 anos, a mesma preferiu não revelar sua identidade). 

 

Percebe-se que, muitas vezes há intenção em romper o tradicionalismo no ato de 

ensinar, porém, os meios, os recursos para se chegar à investigação e formação crítica de 

idéiassão defasados ou estão em falta, dificultando a sua efetivação. Nesse sentido, a utilização 

de diferentes metodologias em sala de aula torna-se difícil, porém, deve-se ressaltar que, a sua 

utilização não implica mudanças esporádicas nos planos de aulas, apenas a sua adequação aos 

materiais disponíveis no ambiente.  

Sendo assim, Stefanello (2011, p. 137), salienta que “o universo da arte é riquíssimo 

para se trabalhar conteúdos geográficos, pois as metodologias vão, desde as artes visuais até 

as ciências e as plásticas.” A arte da música desde que planejada e inserida adequadamente, 

pode levar o aluno a uma diversidade de conhecimentos. O fato de a mesma estar atrelada no 

cotidiano, sua utilização tornar-se-á um trabalho mais prazeroso e descontraído. Faz-se 

importante realizar uma seleção de letras e repertórios de acordo com os conteúdos. Dessa 

forma, podemos relacionar a paródia, através da música interpretada com seu contexto de 



54 
 

surgimento, fazer uma letra com rimas, contextualizando-a com conteúdos propostos, fazendo 

os alunos refletirem criticamente, mas, construtivamente o tema (AIRTON, 2012). 

“O cinema nos possibilita laser e diversão, mas também acesso a informações e 

cenários a um baixo custo e de forma rápida” (PEREIRA, 2012). O seu uso em sala de aula 

contribui para um melhor desenvolvimento e compreensão dos alunos para com o assunto 

proposto, pois através dos cenários, imagens e ambiente, o aluno sentir-se-á envolvido e 

assimilará com maior facilidade.  

A dança, a dramatização e o teatro, artes que envolvem expressões corporais, pois, 

através das roupas pode-se analisar as crenças religiosas e/ou sociais, o cenário montado pode 

levar-nos ao período da história. Através da expressão analisam-se as idéias, sentimentos, 

símbolos, aspectos psicológicos e espaço. Além desses instrumentos acrescentam-se as artes 

que denotam dicção psíquica como as charges, os poemas, os gibis e as fotos num âmbito de 

análise observacional (AIRTON, 2012).  

As revistas e os jornais impressos possuem alguns determinantes peculiares, pois na 

maioria das vezes são diários, registrando fatos pormenores e mais detalhados, os quais 

utilizados coerentemente podem contribuir numa melhor compreensão e adicção dos 

conteúdos por parte dos alunos.  

Os relatos orais ou entrevistas constituem uma fonte riquíssima para estudarmos o 

passado, a coleta de entrevistas, depoimentos, o fato de poder realizar questionamentos a 

cerca do objeto de estudo, remete-nos a um passado ou realidade mais direta que a leitura de 

textos.  “Atualmente, as tecnologias de informações e comunicação (TIC) vêm ganhando 

destaque na vida das pessoas que constituem “as educações” estando presentes como 

recursos diários de comunicação, lazer e trabalho” (SALES, 2012). O uso de tecnologias 

audiovisuais apresenta-se como uma forma ou processo para contrapormos idéias, como o uso 

de fotografias aéreas e imagens de satélites pode-se comparar datas e processos de 

antropização, no caso do Google Earth. 

Nas aulas de campo, os alunos entram em contato direto com seu objeto de análise, 

ampliando sua criatividade e raciocínio, sua capacidade de construção (STEFANELLO, 2011). Por 

se tratar de um espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, as aulas de campo 

contribuem melhor para uma compreensão do espaço, do lugar e o mundo, “articulando a 
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teoria à prática, através da observação e da análise do espaço vivido e concebido” (LIMA E 

ASSIS, apud FALCÂO e PEREIRA, 2012).  

Posterior a observações e análises, o citado trabalho concluiu que ser um professor de 

geografia em escolas estaduais é uma tarefa que exige muita paciência e jogo de cintura, uma 

vez que os alunos estão acostumados com os conteúdos prontos e acabados. Neste contexto 

destacou-se a utilização de diferentes linguagens no ensino de geografia, que visa contribuir 

para melhor assimilação dos conteúdos de forma a instigar nos educandos à prática da reflexão 

e formação de idéias, tais como a música, cinema e televisão, o teatro, a dança, revistas e 

jornais, os relatos orais e entrevistas, nas novas tecnologias de informação e comunicação e 

aulas de campo. 

Apesar de enfrentar grandes problemas quanto ao ensino/aprendizagem, são 

inúmeras as metodologias a serem utilizadas com intuito de fomentar no educando o interesse 

pela geografia. Cabe a cada professor geógrafo fazer-se uso dessas metodologias e contribuir 

para a formação de cidadãos críticos e autênticos. 
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APRESENTAÇÃO  

Desde o final da Segunda Grande Guerra vem sendo dada maior importância à 

normatividade internacional, principalmente no que tange à promoção e defesa dos direitos 

humanos1 e, neste cenário, um dos temas mais complexos de Direito Internacional na 

atualidade se refere à compatibilidade entre norma internacional e norma de direito interno.2  

No ordenamento jurídico brasileiro algumas modificações ocorreram na definição da 

posição hierárquica ocupada pelos tratados internacionais de direitos humanos, mormente 

com a Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu a estes status de emenda constitucional, 

desde que internacionalizados com observância do procedimento previsto no art. 5º, §3º da 

Constituição Federal de 1988. A questão emblemática que surgiu então foi saber qual era o 

status ocupado pelos tratados internacionais, também referentes a direitos humanos, mas que 

não haviam sido incorporados nos termos da nova regra.  

Com isso, coube à jurisprudência, especificamente a do Supremo Tribunal Federal, 

definir a posição hierárquica ocupada por estes tratados e sua aplicabilidade no ordenamento 

pátrio, o que ocorreu com o julgamento do Recurso Extraordinário 466.343-1, Rel. Min. Cezar 

Peluso e do Habeas Corpus n. 87.585-TO, Rel. Min. Marco Aurélio, ambos julgados em 2008, 

quando o STF analisando a questão da prisão civil do depositário infiel, tendo em vista que o 

Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica (tratado este não internalizado nos 
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termos do §3º do art. 5º da CF/88), decidiu pela atribuição do status supralegal à estas normas, 

ou seja, acima das normas infraconstitucionais, porém, abaixo da Constituição, fato este que a 

princípio permitiu que uma norma continuasse disposta no texto da constituição, mas que não 

tivesse mais força sobre o restante do ordenamento jurídico.  

 

OBJETIVO  

Feita estas considerações iniciais, o objetivo do trabalho foi analisar os fundamentos 

jurídicos utilizados pelo STF na formulação da tese da supralegalidade das normas decorrentes 

de tratados internacionais de direitos humanos, fazendo alguns apontamentos críticos a 

respeito de sua antinomia com a realidade do ordenamento jurídico brasileiro, em especial com 

relação aos afeitos que produz sobre as normas da Constituição e a insegurança jurídica 

causada.  

Busca-se, portanto, fazer alguns questionamentos a fim de desenvolver um tema 

extremamente importante na atualidade e contribuir para a harmonização entre a devida 

promoção dos direitos humanos e importantes valores constitucionais que fundamentam o 

Estado de Direito.  

 

JUSTIFICATIVA  

Justifica-se o estudo na atualidade do tema, pois se trata de entendimento recente da 

jurisprudência do STF (2008) e ainda não totalmente debatido e racionalizado. É indiscutível 

que a ampliação e positivação do rol de direitos humanos deve ser enaltecida e é de suma 

importância no contexto atual. Todavia, as mudanças no ordenamento a fim de harmonizar e 

aplicar as normas internacionais devem ser feitas de maneira racional e com mecanismos 

idôneos para que não se criem teorias não condizentes com a realidade, desestabilizando 

institutos e criando dificuldades na aplicação das normas, contribuindo para a insegurança 

jurídica.  

 

METODOLOGIA  

O estudo foi realizado seguindo o método dedutivo, por meio da análise da 

jurisprudência do STF a respeito do status hierárquico-normativo atribuído aos tratados 
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internacionais de direitos humanos, estabelecendo como marco metodológico os acórdãos 

proferidos pelo Plenário4 a partir de 1988, em especial sobre os: HC 72.131 (1995), Recurso 

Extraordinário 466.343-1 (2008), HC 92.566 (2008), HC 87.585 (2008), RE 349.703 (2008). Da 

mesma forma, foi realizado estudo bibliográfico da doutrina sobre a temática, da legislação e 

dos tratados internacionais pertinentes.  

 

DISCUSSÕES  

A grande questão é saber qual fundamento jurídico que permite que uma norma 

supralegal e, portanto, hierarquicamente inferior à Constituição, possa “paralisar” o efeito 

desta, pois, apesar de o acórdão no RE 466.343-1 referir-se a este efeito somente sobre as 

normas infraconstitucionais, a realidade é que ele atinge também normas da própria 

Constituição que passam a não mais ter aplicação no ordenamento.  

Esta antinomia encontra o problema de enfraquecer a própria Constituição e criar 

incerteza jurídica sobre qual norma, de fato, prevalece no caso concreto. Em diversas situações 

continuam sendo aplicadas normas de hierarquia inferior, sendo preterida a classificação 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal, o que enfraquece o ordenamento jurídico e causa 

insegurança jurídica.  

Outro ponto que merece destaque é a hipótese da necessidade de alteração dos 

dispositivos de uma norma com status supralegal, de que forma pode ser cogitada a futura 

alteração. Sabe-se que uma norma infraconstitucional não é capaz de alterá-la, pois 

tecnicamente inferior e, considerando o princípio da paridade das formas5, um novo tratado 

internacional teria que ser aprovado para só assim revogá-la, o que sem dúvidas pode 

contribuir para que haja um verdadeiro engessamento do ordenamento jurídico, que não 

poderá acompanhar as transformações sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A conclusão obtida é que a ampliação dos direitos humanos em nosso ordenamento é 

muito importante e deve ser sempre buscada, contudo, isso deve ser feito de maneira racional 

para que não se criem conflitos e antinomias com o próprio sistema, gerando lacunas e 

gerando insegurança jurídica.  
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A tese da supralegalidade, de fato, proporciona a aplicação de tratados de direitos 

humanos, mas possui o inconveniente de esvaziar disposições da própria Constituição Federal 

paralisando seus efeitos e, ainda, conta com o problema de inviabilizar alterações no restante 

do ordenamento jurídico, provocando o indesejado engessamento das instituições.  
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Apresentação  

Ao acompanhar uma partida de futebol pelo rádio se tem a impressão de que a 

transmissão feita base no improviso, com uma linguagem “solta” e com uma maior 

aproximação do público. Isso se tornou um modelo de se fazer rádio no Brasil, tanto que é até 

difícil diferenciar uma emissora da outra. A proposta deste artigo, portanto, é tratar da 

linguagem da mídia esportiva, a construção do discurso no rádio, a partir do conceito de 

indústria cultural e razão instrumental.  

 

Problema  

Como relacionar a linguagem do rádio esportivo com os conceitos de cultura de massa, 

indústria cultural e razão instrumental, apresentados pelos teóricos da escola de Frankfurt?  

 

Justificativa  

O Esportivo é um dos principais gêneros radiofônicos. No início do rádio o meio 

esportivo já se apresentava como tal. As transmissões de futebol no rádio começaram a partir 

da década de 20. Para a historiadora Lia Calabre, a primeira transmissão de futebol aconteceu 

em 1927, do Rio de Janeiro para São Paulo, pela Rádio Educadora Paulista, numa partida do 

campeonato brasileiro entre paulistas e cariocas. “Apesar de manter uma programação ao 
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gosto das elites nesta época, as emissoras de rádio tentavam se tornar mais populares” 

(CALABRE, 2004, p. 16).  

As partidas de futebol por intermédio de transmissões públicas, como foi o caso desta. 

Com isso, foi o meio que mais trouxe proximidade. Até então, o futebol um esporte elitista, 

começou a se popularizar. As elites se acomodavam nas arquibancadas e os operários nos 

alambrados, como relata Magaly Prado no seu livro: “História do Rádio no Brasil”. Com a 

massificação dos clubes de futebol e a medida que o rádio começou a se popularizar, não só 

com as transmissões públicas, mas as privadas, o modelo de rádio esportivo começou a se 

desenvolver (PRADO, 2012, p. 84, 85).  

No meio do entretenimento, como é o rádio, a adaptação da linguagem tem de ser 

simples e essa é a definição de Gisela Swetlana Ortriwano. Para a autora o formato radiofônico 

torna o meio mais democrático do que o impresso, pois no impresso o indivíduo precisa saber 

ler. Comparado com a televisão, o rádio também se tona superior neste mesmo sentido. Para 

Gisela o receptor perde a atenção facilmente e pode deixar de ler alguma informação 

caracterizada na tela durante a transmissão. Assim, essa compreensão é facilitado pelo simples 

fato do formato radiofônico ser apenas oral: “Linguagem oral: o rádio fala e, para receber a 

mensagem, é apenas necessário ouvir” (ORTRIWANO, 1985, p. 78). A forma com que se 

difunde a informação depende do gênero também, que, no caso, utiliza-se da técnica para 

diferenciar um gênero do outro: “A diferenciação deve ser estendida unicamente em função do 

meio específico e da técnica mais adequada a ele e não como se existisse uma parcela 

específica de informação para cada meio”. (ORTRIWANO, 1985, p.81).  

Assim como Gisela, Emílio Prado caracteriza o rádio como um meio de massa no qual o 

público se identifica pela fácil compreensão do discurso. Segundo Emílio, para compreender o 

discurso radiofônico o ouvinte não precisa ter uma experiência técnica para compreender a 

mensagem, ou seja, ela é facilmente absorvida: “A importância do rádio como meio 

informativo se deve ainda a outra característica: sua capacidade de comunicar com o público 

que não necessita de uma formação específica para decodificar a mensagem” (PRADO, 1989, p. 

28).  

Magaly Prado relata de como o narrador esportivo deve proceder na linguagem, como 

uma linguagem visual para garantir a compreensão do ouvinte. “A concorrência da tv, que, 
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aliada a difusão da internet, forçou o rádio a conciliar emoção e técnicas descritivas para 

melhorar as transmissões” (PRADO, 2012, p. 91).  

Assim como o rádio já foi apresentado como um meio de linguagem simples e de fácil 

acesso, o rádio, como mídia de massa, torna-se uma forma Indústria cultural, para os teóricos 

da Escola de Frankfurt. Os intelectuais da teoria crítica fazem uma reflexão pessimista em 

relação a cultura empregada na população, como forma de alienação: “Inspirados num 

marxismo em ruptura com a ortodoxia, os filósofos da Escola de Frankfurt, exilados nos 

Estados Unidos, inquietam-se com a transformação da cultura desde os anos 40” (MATTELART, 

2009, p. 73.74)  

Theodor Adorno define Indústria Cultural como sendo um modelo de produção 

industrial da cultura; onde os produtos são parecidos e se tem um padrão e um modelo para os 

produtos culturais. Isso fica claro em seu livro a “Dialética do Esclarecimento”, escrito em 

parceria com Max Horkheimer, sobre o sistema da Indústria Cultural. “Pois a cultura 

contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas 

constituem um sistema” (ADORNO; HORKHEIMER, 1988, p. 99).  

A cultura industrializada torna o modo de se fazer mídia como um padrão, a linguagem 

técnica é esse padrão. “Os próprios meios técnicos tendem a cada vez mais se uniformizar” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1988, p.102). Logo, a linguagem se uniformizou. Uma previsão desse 

padrão pode ser encontrada no seu início, em que o rádio podia ser considerado como arte, 

porém agora se padronizou com a técnica copiada uns dos outros.  

 

Os padrões teriam resultado originalmente das necessidades dos 
consumidores: eis por que são aceitos sem resistência. (...) 
Democrático, o rádio transforma-se a todos igualmente em 
ouvintes, para entregá-los autoritariamente aos programas, iguais 
uns aos outros, das diferentes estações (ADORNO; HORKHEIMER, 
1988, p.100).  

 

Habermas, também teórico da escola de Frankfurt, fala da racionalidade técnica. Para 

ele, o que pode ser denominado de razão instrumental trata o sujeito como um ser que pensa, 

porém, essa racionalidade é metódica. Ou seja, sem uma reflexão do que está sendo pensado 

(HABERMAS, 2011, p. 47). Como os radialistas tem a técnica de linguagem própria do rádio, fica 
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difícil refletir sobre o que está sendo falado. Com isso, o raciocínio utilizado nas transmissões se 

transformam em razão instrumental.  

Fiorin destaca em seu livro “Linguagem e ideologia”, como os discursos são formados 

e que neles há sempre uma intenção no que está sendo dito: “Uma visão ideológica deve ser 

entendida como a visão de mundo de determinada classe social, isto é, um conjunto de 

representações, (…) essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. Por isso, a 

cada formação ideológica corresponde a uma ação discursiva.” (FIORIN, 2001, p.32)  

É essa ideologia que vem carregada na linguagem do rádio, onde o sujeito não reflete e 

apenas fala no rádio, com uma linguagem “solta” que pode se tornar técnica: “Não só a sua 

aplicação, mas já a própria técnica é dominação metódica, científica, calculada e calculante” 

(HABERMAS, 2011, p. 46).  

 

Objetivos  

Analisar a linguagem técnica do rádio esportivo a partir do paradigma da sociedade de 

massa, da indústria cultural e da razão instrumental, de acordo com a teoria crítica.  

 

Procedimentos metodológicos  

Será desenvolvida uma pesquisa exploratória, pois busca investigar o problema 

levantando informações visando uma maior familiaridade ao tema:  

As pesquisas exploratórias tem como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento 

tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao 

fato do fenômeno estudado (GIL, 2010, p. 27).  

Portanto, a pesquisa também é bibliográfica. Afinal o assunto pesquisado que é a 

linguagem do rádio esportivo já tem material produzido, segundo Antônio Carlos Gil: “A 

pesquisa bibliográfica é elaborada com base em um material já pesquisado” (GIL, 2010, p. 29). 

O embasamento teórico sendo a partir de livros e artigos sobre a linguagem técnica, 

relacionado com a crítica de Adorno e Horkheimer do rádio e o conceito de razão instrumental 

a partir de Habermas.  
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Discussões  

Esta proposta, de comparar a teoria crítica com a linguagem do rádio esportivo no 

Brasil, é relevante para a sociedade a partir do momento em que o Brasil é um país onde 75% 

pessoas tem um clube de futebol preferido (segundo o instituto de pesquisa Data Folha em 

pesquisa realizada em 2010). É importante tratar deste assunto, pois o rádio é dos principais 

meios de transmissão do futebol no país.  

Para jornalistas e acadêmicos em comunicação, a reflexão de como a informação é 

transmitida. Se baseando no referencial teórico da Escola de Frankfurt, que tratam do papel 

midiático perante uma sociedade massificada. Com o objetivo de apresentar os conceitos 

desses teóricos, fazendo com que, o indivíduo se familiarize com uma visão crítica da 

linguagem radiofônica esportiva.  

 

Considerações finais  

O trabalho desenvolvido neste tema, tem a finalidade de criar no ouvinte do rádio 

esportivo e no comunicador a crítica sobre a atividade da locução futebolística. De maneira que 

os conceitos de razão instrumental de Habermas e de indústria cultural, pensados por Adorno e 

Horkheimer, sejam discutidos e aprofundados como forma de reflexão, relacionando com a 

linguagem técnica do rádio esportivo que, mesmo sendo conduzida pelo improviso, tem se 

tornado cada vez mais padronizada.  
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A temática deste trabalho é focada na manipulação digital de imagens e seu uso na 

publicidade, tendo como recorte a série Disney Dream Portrait – a  série teve início em 2007 na 

campanha intitulada “The Year of a Million Dreams” (FROST, 2007) e continua transformando 

celebridades em personagens Disney com as últimas imagens publicadas em Agosto de 2012 

(SAWAS, 2012) – realizada pela fotógrafa Annie Leibovitz nas campanhas de divulgação dos 

parques da Disney.  

As imagens da série passaram por um processo de tratamento e hibridação entre 

fotografias e elementos digitais onde celebridades foram transformadas em personagens 

Disney e inseridas em seu mundo de fantasia.  

Com os novos recursos tecnológicos é possível alterar uma fotografia retirando 

quaisquer imperfeições ou inserindo outros elementos à imagem criando novas referências 

imagéticas e ampliando as possibilidades criativas. De acordo com Nelson Martins (2010, p. 122-

123): o universo digital nos leva ao maravilhoso mundo das infinitas possibilidades de 

manipulação de imagem. Mesmo a partir de uma foto de película, os recursos que os softwares 

de manipulação oferecem são tantos que às vezes se tem a impressão de que o ato de 

fotografar é pura magia. Dependendo da habilidade do usuário com os softwares, é possível 

recriar a fotografia com os mais variados efeitos, dando asas à imaginação.  
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APRESENTAÇÃO  

Este trabalho está estruturado em quatro partes principais: Na primeira, uma breve 

história da evolução tecnológica da fotografia até a era digital e a fotografia publicitária será 

apresentada; A segunda parte aborda a manipulação digital de imagens, o Photoshop e como 

essa ferramenta pode ampliar os horizontes da criatividade; Na terceira, é apresentada uma 

breve descrição sobre a série Disney Dream Portrait e a fotógrafa Annie Leibovitz; Na quarta e 

última parte, de modo a exemplificar, uma imagem híbrida é elaborada com o mesmo tema da 

série citada, para podermos analisar as dificuldades e os elementos de produção e pós-

produção de uma fotografia publicitária.  

 

PROBLEMA  

Como o uso do software de manipulação de imagens no processo produção de uma 

fotografia publicitária pode ampliar as possibilidades criativas?  

 

JUSTIFICATIVA  

A preferência em usar como foco de estudo a manipulação de imagens na publicidade 

vem de encontro com a influência que a imagem exerce ao atrair a atenção, cativar e despertar 

o desejo do observador que a imagem exerce e a importância de sua utilização no cenário 

publicitário. Segundo Newton Cesar (2011, p. 201-202): a imagem interfere nas vontades e 

desejos de quem as admira. Por causa dela o mundo sorri, chora, idealiza, sonha [...] por causa 

da imagem que a publicidades se tornou uma forma tão poderosa de comunicação, digo isso 

sem susto.  

Na publicidade todos os elementos de uma imagem são planejados, desde o ensaio 

fotográfico onde “tudo é preparado e pensado ao pormenor, desde a pose até ao cenário 

escolhido, passando por outros factores como o enquadramento, a luz ou a escolha do actor 

publicitário” (CORDEIRO, 2006, p.10) até sua edição e tratamento na pós-produção “onde se 

uniformiza e ilumina uma tez, se apaga uma ruga ou uma borbulha indiscreta, onde os céus 

ficam mais azuis, as águas mais límpidas, as cores mais vivas” (PINA, 2009).  

Para amplificar o poder de persuasão da fotografia publicitária, softwares de edição 

como o Photoshop são utilizados para deixar imagens mais atraentes ao público. Nelson 
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Martins (2010, p. 40) afirma que “Em publicidade, não é mais possível imaginar uma fotografia 

sem Photoshop [...] O mundo moderno pede isso, o que se quer é ver uma coisa bonita, uma 

imagem interessante”.  

O uso do Photoshop é algo presente na fotografia publicitária, porém é preciso 

ressaltar que o software não faz milagres e apenas o conhecimento técnico não garante uma 

imagem de qualidade, é preciso além da técnica, criatividade, como afirma Newton Cesar (2011, 

p. 218):  

 
Uma foto ruim, com ângulo ruim, sem equilíbrio, sem 
composição, continuará sendo uma foto ruim. Dificilmente o 
Photoshop transforma um mau fotógrafo em um bom 
fotógrafo [...] o que fará do Photoshop um programa poderoso 
nas mãos de um Diretor de Arte, fotógrafo, arte finalista ou 
manipulador de imagens, é a sensibilidade artística [...] Vale 
pouco conhecer todas as ferramentas se o lado artístico não for 
bem desenvolvido.  

 

No desenvolvimento deste trabalho foi realizada a produção de uma imagem para 

publicidade desde a captura da fotografia até a edição final onde foi possível identificar como é 

o processo de criação de uma imagem, as dificuldades encontradas, os elementos relevantes e 

a técnica utilizada. Lembrando que a imagem produzida neste trabalho tem apenas um caráter 

ilustrativo de um dentre os diversos meios de criação.  

Ao colocar em questão o uso da manipulação de imagens, o impacto que a fotografia 

publicitária pode ter sobre o público e as possibilidades criativas através dos softwares de 

edição de imagens, a presente pesquisa abre caminho para reflexão do uso ético do Photoshop 

e que apenas a ferramenta não é responsável pela qualidade da imagem, mas o sim profissional 

que a utiliza.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Analisar como os conhecimentos do manipulador de imagens unidos ao uso de 

ferramentas de edição podem ampliar as possibilidades criativas na fotografia publicitária.  
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Objetivos Específicos  

- Fazer uma introdução histórica sobre a tecnologia na fotografia;  

- Contextualizar a manipulação digital de fotografias e a criação de imagens híbridas; 

- Analisar o uso da manipulação digital de imagens na fotografia publicitária, usando 

como recorte a série Disney Dream Portrait;  

- Criar uma imagem híbrida para analisar o processo técnico e criativo de produção de 

uma fotografia publicitária.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho envolve um estudo que envolve uma reflexão acerca da fotografia 

publicitária e a produção de novas imagens através de métodos de manipulação que evoluem 

juntamente com as tecnologias digitais. Para adquirir informações históricas, além de coletar 

dados teóricos e técnicos necessários para um maior entendimento e conceituação sobre os 

assuntos envolvidos neste estudo, foi necessária a aplicação de uma pesquisa bibliográfica com 

base em material publicado em diferentes fontes como livros, páginas de internet, trabalhos 

acadêmicos e vídeo documentários.  

De acordo com Amado Cervo e Pedro Bervian (1996, p. 48) a pesquisa bibliográfica:  

“Procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos [...] 

busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existente sobre 

um determinado assunto, tema ou problema.”  

Devido ao caráter específico, onde os aspectos conceituais, técnicos e práticos estão 

relacionados, além da pesquisa bibliográfica foi necessária uma atividade empírica permitindo 

uma análise mais abrangente sobre os assuntos do estudo. Para tanto, um procedimento de 

experimentação foi estabelecido com a utilização de câmeras fotográficas, equipamentos de 

iluminação e softwares de edição de imagens, no qual foi possível analisar as etapas de 

produção, os elementos técnicos e teóricos utilizados para a criação de uma imagem 

publicitária desde a captação da fotografia até a edição final.  

Com as informações adquiridas durante o estudo, o presente trabalho proporcionou 

uma visão mais nítida a respeito das possibilidades criativas da manipulação de imagens e 

gerou uma reflexão sobre uso responsável das ferramentas de edição.  
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DISCUSSÕES  

Durante as reuniões foram feitos debates sobre o uso a importância da imagem no 

meio publicitário, além de como a fotografia digital possibilitou a manipulação de imagens de 

modo mais abrangente e com melhores resultados.  

Debatemos também o uso de imagens híbridas possibilita a criação de peças 

publicitárias mais interessantes ao observador e estimular emocionalmente o consumo.  

Outro assunto debatido nas reuniões foi a eficácia do Photoshop quanto ferramenta 

criativa e que embora seja um programa poderoso de edição de imagens, ele não serve de nada 

se não tiver um manipulador de imagens experiente para utilizá-lo. É preciso não somente 

conhecer a ferramenta, mas saber sobre técnicas e teorias (iluminação, proporção, cores, 

fotografia, por exemplo), além de criatividade e talento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, as considerações finais ainda não 

estão concluídas.Com os estudos efetuados até o momento, podemos observar que a imagem 

possui grande influência no observador e o uso da manipulação digital de fotografias na 

publicidade pode ampliar o poder de persuasão da imagem deixando-a mais atraente. Contudo, 

o software é apenas uma ferramenta. É necessário que o manipulador de imagens possua além 

do conhecimento técnico do software, talento e criatividade. 
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O programa Conexão Repórter, exibido no dia 17 de julho deste ano, relata a vida de 

presidiárias, em presídios femininos no Brasil, também é relatada as vidas de presidiárias 

gravidas e com filhos recém-nascidos. O apresentador é Roberto Cabrini, um grande jornalista 

investigativo.  

Para analisar de maneira crítica, é necessário levar em conta, desde o timbre de voz e 

vestimenta do apresentador, até as posições e jogos de câmeras usadas no decorrer do 

programa. Normalmente, na programação televisiva, os programas são rotulados dependendo 

de sua natureza, são gêneros, onde os mais conhecidos são: Documentário, reality show, 

telerrealidade, docunovela, docudrama, docuficcção.  

Segundo François Jost, no livro Compreender a televisão “Telerrealidade, surgida na 

França em 2001, remete não mais a um tipo de documento, mas identifica a mídia a própria 

realidade, apagando simultaneamente a ideia de mediação” (p. 61) Com base nesta citação, 

percebemos que a telerrealidade em muito lembra um dos principais pontos da televisão, este 

ponto que a levou e a mantém por muitas vezes no topo, de uma das preferencias de 

entretenimento humano, a identificação e interação entre emissor e receptor.  

Outro fator que pode ser notado e que é explorado pelo Conexão Repórter e também 

por muitos outros programas desse mesmo gênero, são as naturezas humanas, estas quase 

que primitivas, como é o caso de alguns sentimentos humanos, como a curiosidade e fome por 
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violência. Assim, como há centenas de anos atrás, várias pessoas se juntavam para ver lutas 

entre gladiadores, as mortes nas fogueiras, ou até mesmo o julgamento e morte de um 

individuo em praça pública, hoje vemos pessoas que muitas vezes param na rua, apenas para 

ver um acidente.  

Sabendo desse fator de interesse humano, é claro que ele será utilizado, quando 

vemos no programa, sabemos que as presas que estão dando depoimento, não são dublês, 

sabemos que o sentimento de tristeza que elas sentem quando tem de se separar de seu bebe 

após ele completar seis meses de vida, é verdadeiro, ela não é atriz e não treinou as palavras 

que ela iria dizer, isso faz com que nós fiquemos ainda mais empolgados para ver o programa, 

o mesmo ocorre em vídeo pegadinhas, vemos uma situação normal, um acidente doméstico, 

alguém que tropeçou e caiu, porém, só de sabermos que a pessoa que sofreu aquela queda, 

era uma pessoa comum, isto é, essa pessoa não era ator, ou dublê, isso nos faz ter um maior 

interesse com a situação, por consequência nos prende a atenção.  

O modo como o apresentador conduz o programa, o seu timbre de voz e vestimenta, 

isso tudo conta, normalmente, Cabrini, vesti um terno, um timbre de voz ameno, ele comenta 

sobre fatos, mas a priori a impressão que se tem é que as conclusões sobre a matéria serão 

tomadas pelo receptor. Porém, podemos pensar em outra analogia, muitas vezes, nos parece 

que um programa de televisão vai passar uma matéria com fatos verídicos, é interessante 

analisar até onde esse “fato verídico” vai, pois como é citado no livro de Jost, a primeira versão 

na França do que hoje é conhecido no Brasil como Big Brother Brasil (Loft Story), onde o 

apresentador do programa disse que as pessoas iriam ver exatamente o que acontecia na casa.  

De fato isso iria acontecer, mas e se houvesse uma agenda midiática, isso é, se 

houvesse uma seleção das imagens que iriam para o ar? Porque passar determinada cena e não 

outra? Será que este fato poderia mudar o Análise critica do Programa Conexão Repórter e de 

gêneros televisivos, com base nos autores François Jost e Patrick Charaudeau rumo do jogo? 

Deste modo vemos que um jogo de câmeras, uma escolha de cena, realmente pode mudar o 

ponto de vista da pessoa que está assistindo o programa.  

Outra questão de interesse humano que podemos analisar é a reportagem, matéria, ou 

programa “ao vivo”, ou, por exemplo, quando a cena escolhida para ir ao ar, é aquela que foi 
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gravada por um jornalista disfarçado, normalmente essas cenas são feitas com câmeras de 

menor qualidade visual, com câmeras de celular.  

Programas como esses tem uma boa aceitação do público, a sensação do ao vivo, 

empolga muitas pessoas a manter sua televisão ligada em determinado canal, outro exemplo, é 

quando um jornalista, ao invés de usar toda aquela técnica e “ética” do jornalismo, faz a 

matéria correndo atrás de determinada pessoa, com o timbre de voz ofegante entre outras 

coisas, isso prende a atenção do receptor e é muito usado em programas como, por exemplo: 

policia 24 horas.  

Podemos ver isso bem claro na citação de François Jost “Ora, se essas expressões são 

perfeitamente adequadas aos espetáculos ao vivo na medida que permitem sua oposição à 

atmosfera fabricada no estúdio de gravação, elas deixam dúvida sobre quantidade de realidade 

bruta, suja, mal filmada, com seus movimentos de câmera tremidos, superexposições ou 

desenquadramentos, liberada pelo direto” (p. 95).  

Deste modo, vemos que ao fazer uma análise critica de determinado programa, 

chegamos a algumas conclusões, estas que partem, desde os primórdios da psicologia do 

receptor, e vão até os planos futuristas do emissor. Transpondo para o cenário 

contemporâneo, temos por consequência a televisão, como um dos mais poderosos meios de 

comunicação em massa, e também, um dos mais populares meios de entretenimento.  

Se houvesse da sociedade uma maior atenção sobre este grande meio de 

comunicação, a televisão poderia não somente ser uma fonte de entretenimento, mas também 

uma fonte de serviço público, educação e muitas outras coisas, sabemos que isso acontece 

com a programação da televisão, porém, para que isso ocorresse, de forma mais eficaz para 

que a população tivesse acesso a uma programação mais cultural seria necessário, muito mais 

que uma mudança do padrão televisivo que vemos hoje, seria necessário uma mudança 

considerável, dos hábitos da sociedade brasileira. Análise critica do Programa Conexão 

Repórter e de gêneros televisivos, com base nos autores François Jost e Patrick Charaudeau  
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A Revolução Industrial dada no século XVIII contribuiu para que a contabilidade, que 

na época era apenas financeira, expandisse para outros campos de atuação, como a 

contabilidade gerencial e a de custos. Isso se dá devido ao fato de que o volume de produção 

aumentara significativamente e era de suma importância o controle das operações. A partir da 

Revolução Industrial foi necessário a organização do trabalho, visando sempre à eficiência na 

busca de maior produtividade,   sendo   assim   a   Indústria   Automotiva   ganhou   sua   

autonomia permitindo sistemas de produção como o fordismo, que visava a produção de 

carros em massa a um menor custo e um maior numero de consumidores, e ao toyotismo, que 

visava a produção conforme a demanda do mercado. Para que uma empresa alcance o 

objetivo de maximização dos resultados e estabeleça um preço de venda, ela deve conhecer 

os custos de produção e o volume necessário para que obtenha lucros ou opere em 

equilíbrio, portanto a problemática deste trabalho consiste em conhecer o volume 

necessário para que a empresa opere em lucro, partindo de um objetivo principal de investigar 

a relação do custo volume e lucro presente em uma indústria de peças automotivas usados na 

produção de chicotes elétricos. Empresa cujo objeto de estudo deste trabalho é a Facicon 

Ltda, uma indústria que atua na fabricação e comercialização de peças e acessórios que são 
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utilizadas na produção de chicotes elétricos de veículos automotores, tendo em vista que as 

frotas de carro vêm dobrando o seu numero nos últimos anos, e a empresa em questão 

participa de um mercado concorrencial, exigindo, portanto, que adote técnicas e ferramentas 

que melhorem o seu desempenho, auxiliando os gestores a coletar, classificar e registrar os 

dados operacionais produzindo informações e relatórios de analise para tomadas de decisões, 

e para que isto aconteça, é necessário adotar ferramentas que fundamente suas decisões 

gerenciais. 

 

 

CUSTOS 

Segundo Martins e Rocha (2011, p. 9) custos são os gastos relativos a bens ou serviços 

utilizados na produção de outros bens e serviços. Para Megliorini (2011, p. 8) basicamente se 

classifica quanto aos produtos fabricados, determinando custos aos produtos, classificando-os 

em diretos e indiretos, e quanto ao comportamento em diferentes níveis de produção, 

classificando-os em fixos e variáveis. Se existe a possibilidade de medir a quantidade do 

elemento aplicada ao custo pode-se definir como direto, se não existe a possibilidade, 

define-se indireto.  A classificação dos custos em fixos e variáveis ocorre em relação às 

mudanças que possam ocorrer no volume  de  produção, ou  seja,  segundo Megliorini (2005,  

p.  10)  se  o  nível  de produção aumentar ou diminuir, os custos acompanham essa oscilação, 

seja para mais ou para menos. 

 

 

ANÁLISE DO CUSTO VOLUME E LUCRO COM O PREÇO DE VENDA IDEAL 

Essa análise consiste em confrontar o volume de quantidades produzidas e vendidas 

com os custos e despesas de produção em relação ao lucro. De acordo com Dubois (2009, p. 

177) a analise CVL é uma ferramenta de planejamento, por ser útil nas decisões de preço de 

venda e o mix de produtos, aumento dos custos e o aumento da fabricação, entre outras 

variáveis. 
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

A margem de contribuição fornece a quantidade que cada produto contribui para 

formar o lucro e quanto cada produto contribui para a empresa cobrir seuS gastos. Tendo 

em vista que certos produtos contribuem mais ou menos para o resultado, neste calculo é 

possível encontrar aquele produto mais lucrativo ou mais deficitário. Segundo Oliveira (2007, 

p. 224) Margem de Contribuição é a “sobra financeira” de cada produto para a recuperação – 

ou amortização – das despesas e dos custos fixos para a obtenção do lucro esperado. É 

resultante da soma dos custos e despesas variáveis menos o preço de venda. 

 

 

PONTO DO EQUILÍBRIO CONTÁBIL 

O ponto de equilíbrio representa o momento em que as empresas atingem o nível de 

vendas onde a receita é suficiente apenas para cobrir os custos e as despesas e o lucro 

começa após ser atingido este ponto. De acordo com Megliorini (2001, p. 154) é o momento 

onde a empresa alcança um nível onde as vendas são iguais as despesas e o que for produzido 

e vendido a mais é lucro. 

 

 

PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

Neste ponto, o lucro é predeterminado pela empresa, ou seja, é possível estabelecer 

quantas quantidades aproximadamente é necessário produzir e vender para que a empresa 

atinja determinado lucro. De acordo com Wernke (2009, p. 123) se a empresa deseja fixar 

metas para obter um determinado lucro, o ponto de equilíbrio econômico possibilita o volume 

de vendas para que esse lucro desejado seja adquirido 

 

PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

No ponto de equilíbrio financeiro verifica-se o quanto à empresa precisa produzir e 

vender para cobrir os gastos desembolsáveis, preocupa-se em produzir e vender quantidades 

suficientes para arcar com seu passivo, tendo em vista que a depreciação é um gasto não 

desembolsável, ou seja, não há contrapartida com o caixa, sendo assim é excluída deste 
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calculo a fim de manter apenas os gastos que tem relação ao caixa. Oliveira (2007, p. 237) 

define que o ponto de equilíbrio financeiro é a representação da quantidade de vendas 

necessárias para cobrir os gastos desembolsáveis independente se sejam operacionais ou não. 

 

MARGEM DE SEGURANÇA 

O cálculo da margem de segurança se dá pela diferença das quantidades vendidas 

com as quantidades fornecidas pelo ponto de equilíbrio contábil, esse calculo é eficiente 

devido medir o risco que a empresa corre vendendo apenas aquelas quantidades onde o nível 

de lucro é zero. De acordo com Dubois (2009, p. 191) a margem de segurança é o montante 

de vendas que ultrapassa aquele fornecido pelos pontos de equilíbrios, ou seja, a margem de 

segurança fornece aquela quantidade suficiente para que a empresa não fique vulnerável às 

oscilações do mercado, mesmo surgindo algum imprevisto, a margem de segurança indica o 

nível de produção que a empresa pode diminuir sua produção sem operar com prejuízos. 

 

GRAU DE ALAVANCAGEM OPERACIONAL 

O resultado do grau de alavancagem se obtém através do calculo da variação do lucro 

dividido pela variação da quantidade vendida, ou seja, neste calculo são considerados duas 

variáveis, sendo que a primeira se dá pela variação do resultado operacional, que pode ser 

encontrado através do calculo das quantidades vendidas vezes o preço de venda, chegando à 

sua receita. A outra variável se dá pela quantidade projetada do ponto de equilíbrio, ou seja, é 

o lucro operacional dividido pela receita. De acordo com Dubois (2010, p. 196) “se refere ao 

melhor aproveitamento dos custos e despesas fixas, os quais funcionam como uma alavanca” 

assim definindo como uma variação no lucro em função da variação das vendas. 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A empresa cujo objeto de estudo deste trabalho será identificada como Facicon Ltda. 

a fim de preservar a identidade real da empresa, e somente serão identificados os produtos 

fabricados, sendo eles denominados PU e PVC. 
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De acordo com os demonstrativos analisados e estudados junto à empresa, 

referentes ao exercício de 2011, foi possível levantar os gastos gerais. Após o levantamento 

dos gastos gerais, realizou se a separação entre custos e despesas. 

Foi constatado que um dos produtos é vendido com prejuízo, ou seja, seus custos 

são altos e o preço de venda estipulado pela empresa é baixo em relação aos seus gastos. 

Portanto, aplicando a formula do markup, foi possível encontrar um novo preço de venda para 

ambos os produtos. 

Nota se que o preço de venda do produto PU aumentou enquanto o preço de venda 

do produto PVC diminuiu em relação ao preço que a empresa efetivamente vende. Isso se dá 

devido a formula fornecer a correta apropriação dos gastos, impostos e margem de lucro para 

cada produto. O preço de venda ideal reflete nos resultados da margem de contribuição, nos 

pontos de equilíbrios, na margem de segurança e no grau de alavancagem, pois houve 

uma mudança nos resultados, isso se dá devido o fato que o preço de venda fornece a 

informação de quanto um produto deve ser vendido para cobrir os gastos diretamente 

vinculados a ele. 
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O jornalismo e a pesquisa multidisciplinar  

Para o filósofo grego Platão a relação entre discurso e realidade não podem ser 

separados na hora da análise. A linguagem, para ele, é um objeto de estudo sistematizado em 

que o que se diz tem relação com a verdade. “Para Platão, em o “Sofista”, se o discurso é 

considerado verdadeiro, é porque ele declara e afirma algo que é, se ele for falso é porque 

declara e afirma algo que não é. Se um discurso for falso, suas partes não são necessariamente 

falsas.” (DANILO, 2009, p.1).   

Se excluirmos essa proposta inicial de pesquisa, bem como outras tantas na área de 

filosofia e história, pode-se dizer que a “pesquisa e reflexão acadêmicas sobre o jornalismo 

começaram no século XVII, já que este foi o século em que os jornais periódicos foram 

firmados. Assim, alguns intelectuais consideraram que o fenômeno merecia atenção” (SILVA e 

SOUSA, p. 3). Foi então que em 1690 foi defendida a primeira tese de doutoramento sobre 

jornalismo no mundo. O trabalho de Tobias Peucer foi apresentado na Universidade de Leipzig, 

na Alemanha, conhecida também como a Universidade de Karl Marx.  

Após o estudo precursor uma dezena de outros trabalhos surgiram, com o objetivo de 

estudar o jornalismo, principalmente após a criação de cursos de pós-graduação na metade dos 

anos 60.  

O país que dispunha, à época, de reduzido número de cientistas competentes, que 

lutavam de forma heroica pela sobrevivência de laboratórios e por recursos para a realização 
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de projetos de pesquisa, passou em menos de quatro décadas a contar com sistema de 

pesquisa bastante produtivo e com grupos de excelência em quase todas as áreas do 

conhecimento. Nos últimos quinze anos, o Brasil é o país com a segunda maior taxa de 

crescimento da produção científica medida pelo número de artigos científicos publicados nas 

principais revistas especializadas internacionais. Atualmente, o Brasil vem formando cerca de 6 

mil doutores por ano. Só esses dois indicadores bastariam para demonstrar, de forma 

expressiva, quão bem-sucedido foi esse processo de implantação. (PEREZ, 2002, p. 2).  

Na área de ciências humanas, a grande maioria dos projetos de pesquisa em jornalismo 

foi realizado por meio de iniciativas isoladas de pesquisadores, já que ainda não existia a 

exigência de formação universitária para o exercício da profissão. Foi nos anos 70 que os 

primeiros cursos de especialização em comunicação surgiram e na metade dos anos 90 houve a 

disseminação destes cursos, tanto no Brasil quanto no exterior.  

Nos dias de hoje, é possível encontrar uma grande oferta de cursos de graduação, pós-

graduação, grupos de pesquisa e trabalhos de iniciação científica que abordam como tema 

central o jornalismo. No entanto, segundo autores como Machado (2004), existe ainda uma 

carência no Brasil em estudos multidisciplinares que abordem o campo jornalístico em conjunto 

com outra área de estudo e disciplinas particulares por meio de atividade conjunta de 

especialistas.  

Ao partir de pontos diversos, com perguntas muito distintas e utilizando ferramentas 

variadas, cada um, naturalmente, chegará a respostas diferentes dos demais. Como nenhum 

campo tem capacidade de compreensão absoluta de um dado objeto, e os resultados 

alcançados de forma isolada são, muitas vezes, complementares, nada mais aconselhável que - 

por economia de tempo, recursos e buscando acelerar a conquista dos resultados - que o 

trabalho de pesquisa seja confiado a grupos multidisciplinares, com mais motivos em 

sociedades complexas como as contemporâneas. (MACHADO, 2004, p. 9)  

 

Reafirmando a posição acima, a criação de redes de pesquisa apresenta uma série de 

benefícios para a pesquisa e comunidade acadêmica como: racionalização de recursos 

humanos e de infraestrutura; sinergia entre os pesquisadores, oriundos de campos distintos de 

conhecimento, e ganho na escala de produção de resultados: “já que a pesquisa 
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multidisciplinar possibilita, em contrapartida, que um conjunto diversificado e complementar 

de indagações seja feito sobre um mesmo objeto, com a vantagem de articular modelos 

metodológicos mais complexos, capazes de incorporar as preocupações das distintas 

disciplinas”. (2004, p. 11). Quem corrobora com a mesma linha de raciocínio é BERGER (2002, p. 

83) que reconhece a interdisciplinariedade como uma proposta de consolidação no campo do 

estudo jornalístico. Para ela, é exemplar a performance de pesquisas neste modelo como 

quando se junta a história do Brasil com história da imprensa, teorias do discurso com a fala 

jornalística e assim por diante.  

Em consonância com essa visão, elegeu-se, como base teórica a Teoria Social do 

Discurso, uma abordagem de Análise de Discurso Crítica (ADC), desenvolvida por Norman 

Fairclough, para investigar o discurso jornalístico da mídia televisiva brasileira, por se basear em 

uma percepção da linguagem como parte irredutível da vida social. Nessa perspectiva, o estudo 

do campo jornalístico passa a indagar outros campos do conhecimento, possibilitando que o 

objeto de pesquisa seja compreendido e assimilado por diferentes olhares, percepções e 

repertórios. Com base na nossa prática pedagógica e por considerar que a estrutura curricular 

do Curso de Comunicação Social do Centro Universitário Uninter provoca a reflexão sobre a 

linguagem pela diversidade de pontos de vista, foi concebido o grupo de pesquisa “Audiovisual 

e gênero”, o qual iniciou suas atividades no segundo semestre de 2012, com o objetivo de 

pesquisar o audiovisual em uma perspectiva que transponha duas vertentes distintas, a do 

jornalismo e a da linguística, pela abordagem teórica- metodológica da Análise de Discurso 

Crítica (ADC).  
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APRESENTAÇÃO  

Ao iniciar a abordagem sobre turismo de incentivo julga-se preliminarmente mencionar 

que será tratado de acordo com a definição apresentada por Hoeller (1999, p. 58) onde:  

 

Viagens de incentivo são aquelas que uma empresa oferece a 
empregados, vendedores, clientes, ou outra pessoa com quem 
tenha relações, gratuitamente, sob condições estabelecidas 
antecipadamente. São parte de um programa de promoção de 
vendas ou de relações públicas da empresa.  

 

De acordo com Martin (2004), esta forma de recompensa foi originada nos Estados 

Unidos, tendo como primeiro exemplo registrado a viagem de setenta vendedores da National 

Cash Register Company of Dayton (Ohio) à matriz da empresa e um alfinete de diamante como 

presente, em 1906. Porém, menciona que essa iniciativa foi prejudicada nas décadas seguintes 

por acontecimentos como a Depressão e a Queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque (1929) e 

os períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial.  

Martin (2004) relata também que no Brasil, foi William Pepper que implantou o 

conceito de incentivo norte-americano em 1956, mas as primeiras premiações não envolviam 

viagens. Somente em 1978 é que surgiu o primeiro grupo de incentivo a realizar uma viagem 

com destino a Chicago (EUA). Seis anos depois, foi criada a Incentive House, primeira empresa 

brasileira especializada na área de incentivos.  

mailto:marilia_tur2004@yahoo.com.br


88 
 

Uma viagem de incentivo é caracterizada pela duração média de 4 a 7 dias, pela 

preferência por destinos exóticos ou de valor cultural e aquisitivo elevado, pela personalização 

e o cuidado com pequenos detalhes, além de ser realizada durante a baixa temporada e 

envolver um grande número de pessoas. Outro fator considerado, é que por ser uma viagem 

baseada em serviços diferenciais e, muitas vezes, para grandes grupos, este tipo de viagem 

possui um custo elevado para as empresas. Segundo Souza (2004), os gastos são de 4 a 7 vezes 

maiores que em viagens de lazer e o dobro do que consome um turista de negócios. (SOUZA, 

2004, p. 23-27) 

Podem ainda ser acrescidos a estes a realização de viagens ou visitas técnicas que 

estejam relacionadas à empresa e ao trabalho que deram origem a esta recompensa ou 

eventos como festas e jantares para integração da equipe e pelo reconhecimento e 

comemoração de seu sucesso.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVOS  

O turismo de incentivo é um segmento ainda emergente no Brasil, sendo a sua forma 

correta de realização muitas vezes ignorada dentro do próprio mercado turístico. Isto ocorre 

devido ao fato da maioria das agências de viagens tratarem suas viagens de incentivo sem a 

atenção especial que o conceito deste tipo de viagem exige, visando a criação de um momento 

único e inesquecível para seus participantes.  

A partir de tais considerações oriundas de uma sondagem teórica e empírica preliminar 

sobre o assunto identificou-se a pertinência da realização de um levantamento sobre a situação 

do turismo de incentivo na cidade de Curitiba (PR). Com isso, se constatou que além de não 

haver uma empresa especializada exclusivamente neste tipo de atividade, evidenciou-se um 

baixo conhecimento do mercado de agências de viagens sobre os procedimentos essenciais 

relacionados a esses tipos de serviço, considerando-se tal situação como um problema de 

pesquisa merecedor de ser investigado.  

Assim, na seqüência, procedeu-se à realização de uma pesquisa mais aprofundada, 

utilizando como técnicas a documentação indireta (bibliográfica e de gabinete) e de campo a 

partir da aplicação de questionários. A pesquisa realizada no segundo semestre de 2012 teve 

como objetivo principal a busca e análise de informações sobre turismo de incentivo com a 
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intenção de verificar a real situação do segmento em Curitiba (PR). Além deste, foram 

estipulados como objetivos específicos a verificação da concorrência e investigação da 

demanda por tais serviços.  

Em busca de responder preliminarmente ao problema formularam-se duas hipóteses. 

A de que a não-existência de uma empresa de incentivo em Curitiba se devia ao fato de não 

haver procura por este segmento. A outra dizia respeito à de que as viagens de incentivo não 

recebiam a “atenção especial” necessária das agências de viagens por estas não identificarem-

no como parte de um segmento turístico diferenciado.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Neste trabalho, a pesquisa de campo serviu como um instrumento de verificação de 

hipóteses e teve a finalidade de dar sustentação aos objetivos almejados de serem atingidos. 

Com base nisto, a presente pesquisa foi realizada conforme classificação de Lakatos e Marconi 

(1985) pelo método da observação direta extensiva que “realiza-se através do questionário, do 

formulário, de medidas de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas” (LAKATOS e 

MARCONI, 1985, p. 88), e contou como critério de seleção o de empresas cadastradas no 

CADASTUR2 e localizadas na cidade de Curitiba (PR).  

Os questionários elaborados apresentaram cinco questões que visavam o 

conhecimento sobre a concorrência em viagens de incentivo em Curitiba, a demanda por este 

segmento e se havia a preparação especial para estas viagens que o embasamento teórico 

apresentou como necessária.  

 

 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

No decorrer deste tópico, são apresentados os resultados obtidos junto às agências de 

viagens. Primeiramente, buscou-se avaliar a experiência das agências no mercado turístico 

através do seu tempo de atuação. Como resultado concluiu-se que o mercado curitibano é 

composto de agências predominantemente novas na área de prestação desses serviços. Na 

questão seguinte, se havia demanda nas agências verificou-se uma alta demanda pelo 

segmento de viagens de incentivo (acima de 70%). Com este retorno, é invalidada a hipótese 

sobre a falta de procura pelo segmento de viagens de incentivo em Curitiba e o objetivo de 
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investigação da demanda foi atingido. Em seguida, foi perguntado às agências se elas 

realizavam viagens de incentivo e, neste ponto, 71% afirmaram que sim. O primeiro resultado 

veio ao encontro do segundo objetivo proposto, que foi o da análise da concorrência, 

considerada elevada.  

Como questão mista, foi adicionada a pergunta aberta: “Qual(is) o(s) destino(s) mais 

procurado(s)?”, obtendo-se como as três viagens mais bem posicionadas: a região do nordeste 

brasileiro (7 citações), Buenos Aires, a realização de cruzeiros e estadias em resorts (5 citações) 

e Foz do Iguaçu (3 citações). Com isto verificou-se uma baixa procura por destinos exóticos e 

de maior diferenciação, características dos locais escolhidos para a realização de viagens de 

incentivo. Na quarta questão, foram enfocadas apenas as empresas que realizavam viagens de 

incentivo. Confirmando o resultado esperado, 70% das agências mencionaram realizar de 1 a 5 

viagens de incentivo por ano, o que demonstrou a existência de um mercado latente a ser 

explorado em Curitiba.  

Visando a análise da hipótese sobre a preparação especial e diferenciada deste tipo de 

viagem, identificou-se que 54% não se preparavam para a realização de uma viagem de 

incentivo de maneira especial, ou seja, confirmaram a hipótese de que as agências tratavam as 

viagens de incentivo como qualquer outra oferecida por elas, não dispensando a atenção 

necessária para este tipo de viagem e seu principal objetivo: de ser uma recompensa exclusiva 

e inesquecível para o(s) funcionário(s).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer deste trabalho, foram apresentados aspectos teóricos e análises a 

respeito do turismo de incentivo e do desenvolvimento deste segmento em Curitiba (PR) 

buscando traçar um diagnóstico da situação.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória em diversos meios, como livros, 

revistas e sites, buscando a formulação de um embasamento teórico sobre o tema principal. 

Com isso, observou-se ser o turismo de incentivo um segmento que deveria ser mais divulgado, 

para assim, adquirir novos adeptos e satisfazer um maior número de pessoas.  
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Finalizada esta parte, procedeu-se a pesquisa direcionada aos objetivos específicos 

propostos de análise de concorrência e demanda, e confirmação ou não das hipóteses 

expostas no início desta etapa. Através de questionários constatou-se existir um mercado 

latente a ser explorado na área de incentivos, porém que a divulgação do turismo de 

incentivos, seu conceito e suas vantagens, deveria ser um ponto importante para maior 

disseminação do segmento em Curitiba.  
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho faz parte do grupo de estudos semióticos greimasianos desenvolvidos 

pelo núcleo GP de Significações de Curitiba na UNINTER. Este grupo trabalha com objetos 

curitibanos na linha semiótica de Greimas. Como integrantes do grupo de pesquisa, nosso 

objeto de estudo tratará da Propaganda social constante no anuário do Clube de Criação do 

Paraná, mais especificamente, o anúncio Mãe e filho referente ao uso de crack e as 

consequências para uma família.  

 

INTRODUÇÃO  

Pode-se dizer que se aventurar na linha da Semiótica greimasiana exige um estudo 

meticuloso haja vista que, esta linha teórica francesa, ocupa-se do texto como um todo 

constituído por linguagens, leva-se em conta que o texto é visto pela semiótica como um 

objeto que se perscruta o “dizer do texto”e “como o texto faz para dizer”. Em outras palavras, 

a semiótica ocupa-se de um texto como de uma análise laboratorial se ocuparia de uma 

investigação minuciosa de um ser vivo, examinando-o em seus mínimos detalhes: contexto 

inserido, visão do mundo, o espetáculo do estar no mundo, as linguagens constituintes, as 

projeções do sujeito da enunciação, a referência temporal da produção textual, a produção de 

efeitos de sentidos etc.  
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Em face da abordagem desta linha teórica referir-se a texto, é de interesse deste 

estudo analisar o texto televisivo da Propaganda de prevenção às drogas, produzido pela 

agência Ópus Múltipla, de nome, Mãe e Filho. Este estudo pretende saber como o texto 

sincrético televisivo foi construído de acordo com as linguagens utilizadas, quais as estratégias 

utilizadas para a produção de efeitos de sentido e, para isso, considerar-se-á a análise do texto 

no seu percurso gerativo de sentido.  

 

METODOLOGIA  

O texto televisivo, de 30 s, apresenta, em linhas gerais, um jovem homem que narra os 

problemas enfrentados pelo consumo de crack o qual traz problemas não só para o usuário 

como também para a família do mesmo, juntamente com sua voz, pode-se escutar a voz de 

mulher em sincronia dizendo as mesmas palavras. Ao final, a mulher mais madura, aparece 

sentada ao lado do rapaz, o que se pressupões ser a mãe na concordância da mensagem. A 

análise busca mostrar no plano de expressão a sincretização das linguagens constituintes do 

filme (iluminação, enfoque de câmera, narração verbal). Na análise do plano de conteúdo, 

busca mostrar as projeções do sujeito da enunciação, o sujeito do estado e do fazer e a 

manipulação do destinador, crack com sanção negativa do usuário e a família.  

 

REVISÃO DE LITERATURA  

Para este estudo, convém demonstrar o que norteia a análise do texto em questão. 

Partindo da premissa de que o texto-objeto é um texto sincrético, convém explicar a base 

teórica nas palavras de Jean Marie Floch, (1986:233): 

 

Semióticas sincréticas constituem seu plano de expressão – e mais 
precisamente a substância de seu plano de expressão – com os 
elementos dependentes de várias semióticas heterogêneas. 
Afirma-se assim a necessidade – e a possibilidade – de abordar 
estes objetos como ‘todo’ de significação (...) As semióticas 
sincréticas reunidas perfazem um sistema de significação que 
constituem o texto. Filmes são semióticas sincréticas, pois 
manejam vários conjuntos de significados e para Greimas, um filme 
não é uma “colcha de retalhos”, mas um “sistema de relações” 
que resulta em “um todo de sentido”. As diversas linguagens 
manifestações usadas no sincretismo são estratégias oriundas da 
necessidade que o enunciador tem de efetivamente buscar laços 
com o enunciatário.  
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Considerando a busca da produção de efeitos de sentido no texto analisado, Fiorin 

(2000; p.47) esclarece que: “O sujeito inscrito no discurso é um ‘efeito de sentido’ produzido pelo 

próprio discurso (...). Se, do ponto de vista genético, as formações ideológicas materializadas nas 

formações discursivas da análise, é o discurso que vai revelar quem é o sujeito, qual é a sua visão 

de mundo.”  

Barros (2001) ensina que todo texto tem um percurso de geração de sentido que se 

estabelece desde um nível de concretude e superfície até um nível mais profundo em um texto, 

em outras palavras, desconstrói-se um texto a fim de explicar os investimentos utilizados pelo 

sujeito da enunciação como estratégias discursivas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o anúncio Mãe e Filho, pode-se oportunizar, mais uma vez, dentre outras 

discussões a respeito do sincretismo semiótico, uma reflexão a respeito da produção fílmica, 

este campo do universo audiovisual ainda pouco explorado. Os recursos de câmera e de edição 

definem as relações entre outros conjuntos de significantes e tem objetivo final de administrar 

o sentir e o reagir do telespectador, além de que o enunciador tenta estabelecer uma 

comunhão entre a sua visão de mundo com a visão de mundo do público e de seus valores. 

Com isso, o enunciador do texto televisivo constrói seu texto de forma consciente na produção 

de efeitos de sentido de realidade, de verdade visando à persuasão dos jovens a viverem sem 

drogas e também de persuadir os prováveis futuros usuários.  
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O projeto de pesquisa aqui apresentado tem como tema “A questão de gênero na 

atuação profissional do pedagogo”. A pesquisa ainda está em fase inicial e insere-se no grupo 

de pesquisa “A formação e inserção profissional do pedagogo na atualidade”, do Programa de 

Iniciação Científica do Centro Universitário Uninter. Para compreensão do teor da pesquisa em 

desenvolvimento se faz necessário contextualizar o presente estudo apresentando a 

problemática envolvida. 

De forma geral, a sociedade, por muitas vezes, não acredita que profissionais do sexo 

masculino terão “jeito” para lidar com as crianças, principalmente se estas estiverem nas 

primeiras fases de desenvolvimento. Associam a profissão com o lado maternal que as 

mulheres possuem, o que, ao que nos parece, configura-se um engano, pois as questões 

profissionais não devem substituir as responsabilidades dos próprios pais. 

As transformações sociais que ocorreram no país ao longo dos anos contribuíram para 

que o homem se afastasse da educação das crianças. Assim, essa atividade, em sua grande 

maioria, é exercida por profissionais do sexo feminino. Por esse motivo, surge a seguinte 

questão: Quais os desafios para o exercício da profissão do pedagogo do sexo masculino em 

um contexto que historicamente tem tido predominância feminina? 

O projeto tem o objetivo de problematizar as questões relacionadas ao gênero, não 

necessariamente no curso de Pedagogia, mas na atuação profissional relacionada ao 

magistério, haja vista que, para a sociedade em geral, há o estereótipo de que a profissão nesta 

área é preferencial ou, até mesmo, em algumas situações, exclusiva para as pessoas do sexo 
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feminino. Portanto, o tema da pesquisa trata sobre a atuação masculina na área da educação, 

mais precisamente voltada para crianças. 

A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa se dá por que, como acadêmico do 

sexo masculino do curso de pedagogia, se tem encontrado bastante dificuldade em estagiar, 

principalmente em instituições de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa 

dificuldade trouxe muita curiosidade, principalmente em saber se outras pessoas, do sexo 

masculino, que ainda frequentam o curso ou já estão disponíveis no mercado de trabalho, 

tiveram a mesma dificuldade, o que eles pretendiam ao buscar o curso de Pedagogia e o que 

esperavam da profissão e do mercado de trabalho. 

Atualmente, fala-se sobre inclusão, respeito às diferenças e prega-se a igualdade de 

condições entre homens e mulheres na sala de aula. Ao mesmo tempo em que a escola visa 

contribuir para a diminuição das diferenças de gênero, cultura e orientações sexuais tão 

disseminadas na sociedade vigente, há, na própria estrutura escolar e na sociedade, um 

preconceito com relação à atuação masculina. Nesse contexto, e buscando um referencial 

teórico que corrobore esse ambiente, encontramos autores como Braga (2007), que afirma: 

“a diferença biológica é apenas o ponto de partida para a construção social do que é ser 

homem ou ser mulher”. 

Partindo desse pensamento, temos a intenção de entender até que ponto a realidade 

social é um empecilho para que os homens se incluam na profissão. Nos textos lidos, os 

autores mencionam características femininas no exercício da profissão, como feminilidade e 

maternalidade, o mimar, o cuidar, que são atitudes tradicionalmente femininas. Sarmento 

(2004), por exemplo, afirma que apenas em 1974 os homens conquistaram espaço na área. 

Em um estudo de 2004, essa autora afirma que 98% dos educadores infantis são do 

sexo feminino. Os autores ainda mencionam que, além do contexto social, questões como 

pedofilia e outras relacionadas ao homossexualismo e à discriminação são as maiores barreiras 

para se alcançar a igualdade de condições. 

Também podemos ressaltar a abordagem de Sayão (2005, p. 16): São evidentes os 

preconceitos e estigmas originários de ideias que veem a profissão como eminentemente 

feminina porque lida diretamente com os cuidados corporais de meninos e meninas. [...] os 

cuidados com o corpo foram atributos das mulheres, a proximidade entre um homem lidando 
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com o corpo de meninos e/ou meninas de pouca idade provoca conflitos, dúvidas e 

questionamentos, estigmas e preconceitos. 

No que diz respeito à metodologia a ser utilizada neste projeto, será feita uma 

pesquisa bibliográfica que procurará realizar um resgate histórico a respeito da profissão 

docente. Também se pretende realizar entrevistas (de início apenas cinco), tanto em 

instituições de ensino que oferecem o curso, quanto no ambiente de trabalho em si, 

principalmente em escolas municipais, onde o número de pedagogos do gênero masculino 

aparenta ser menor, embora o intuito seja uma visão geral da profissão. As entrevistas 

abordarão os motivos de escolha do curso, a área e o tempo de atuação e as dificuldades 

apresentadas pelos participantes. 

O desenvolvimento da pesquisa permitirá que a situação, referente ao trabalho do 

“homem pedagogo”, seja vista de uma forma mais clara, ou seja, levando em consideração 

todas as questões que influenciam na sua atuação diária, tendo como foco principal o 

preconceito. A participação no Projeto de Iniciação Científica irá possibilitar o aprofundamento 

da pesquisa, tanto com as informações das entrevistas quanto com o referencial teórico, 

contribuindo para um adensamento de informações e um material mais rico futuramente. 
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Apresentação 

Esta pesquisa tem como objeto os anúncios publicitários publicados pela Revista Veja, 

edição especial comemorativa dos 319 anos da cidade de Curitiba, em março de 2012. Trata-se 

de compreender o objeto em sua natureza sincrética pela homologação das linguagens verbais 

e visuais, nos planos do conteúdo e expressão. Foram selecionados dez anúncios publicitários, 

de diferentes empresas, dentre elas: Claro, Uninter, Tok&Stok, Grupo Boticário, Hospital Santa 

Cruz, dentre outros. 

O presente trabalho implicará uma postura investigativa pautada em um pesquisador 

que não nasceu em Curitiba, ainda está conhecendo a história da cidade e suas práticas 

discursivas. O espaço urbano e seus diversos pontos turísticos passam a ser vistos e enunciados 

como parte de uma história construída. A Curitiba diversa, a Curitiba ecologicamente correta, 

com qualidade de vida, passa a ser reconhecida por seus habitantes, mas também pelo resto do 

país por esses atributos e/ou espaços.  

 

Problema 

O que se conhece e reconhece da cidade de Curitiba a partir de uma análise semiótica 

dos anúncios publicitários da Revista Veja, edição de aniversário? Quais são os aspectos 

plásticos e figurativos trazidos pela Revista com o objetivo de criar identificação com o público? 
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Justificativa 

Do ponto de vista econômico e social, Curitiba vem sendo apontada como uma das 

principais capitais brasileiras. Entretanto, há sempre a necessidade de apontarmos e 

descobrirmos elementos que nos levam a conhecer como a cidade e seus habitantes se 

relacionam e se põem em discurso. 

A análise semiótica dos anúncios publicitários irá nos permitir identificar dentre outros 

aspectos: quais os principais locais da cidade usados nos anúncios (Jardim Botânico, Ópera de 

Arame, etc.); existem elementos no plano de conteúdo e expressão que são reiterados pelos 

diferentes anúncios; quais os temas e figuras trabalhados pelos anúncios, e mais ainda; é 

possível pensar em isotopias figurativas da cidade de Curitiba? 

 

Objetivos 

Esse trabalho, mesmo que ainda incipiente, propõe investigar como a cidade de 

Curitiba é figurativizada e tematizada por anúncios publicitários de diferentes empresas, no 

período de comemoração dos 319 anos da cidade.  

 

Procedimentos metodológicos/Discussões 

O trabalho irá utilizar como instrumental teórico a semiótica discursiva, desenvolvida 

por Algirdas J. Greimas. Para as análises dos anúncios publicitários propomos descrever o 

percurso gerativo de sentido, identificando os diferentes níveis de manifestação (Nível 

Narrativo, Nível Discursivo e Nível Fundamental) em seus conteúdos e por suas plasticidades. 

 

Considerações finais 

A partir da análise do discurso social sobre a cidade por meio das análises das 

publicidades será possível compreender como se constrói uma imagem global, seu sentido, 

seus modelos de subjetividades, temporalidades e espacialidades, suas figuras e temas que se 

transformam em estereótipos. 
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Apresentação 

Este trabalho tem como objetivo apresentar parte da pesquisa realizada para a 

elaboração de um dos capítulos de minha monografia de mestrado. O tópico que deu origem a 

este trabalho foi elaborado de maneira a apresentar como se deu o desenvolvimento da 

produção e da distribuição de livros didáticos no território nacional a partir de vários 

programas governamentais criados para esse fim.  

 

Introdução  

Atualmente muito se tem falado sobre o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), 

que existe já há quase 20 anos. No entanto, pouco se sabe como ou quando programas 

governamentais desenvolveram políticas públicas para imprimir, avaliar e distribuir livros 

didáticos à população. O objetivo deste trabalho é apresentar dados e fatos históricos que 

descrevem como o governo brasileiro agiu nesse sentido e espera-se que, a partir da reunião 

dessas informações, professores, pesquisadores e outros profissionais da educação possam se 

beneficiar desse conhecimento histórico e reflitam sobre ele. Para descrever como as políticas 

públicas relacionadas ao livro didático foram criadas e evoluíram no Brasil, principalmente no 

decorrer dos últimos 80 anos, houve, basicamente, o desenvolvimento de pesquisa 

bibliográfica e leitura de obras das épocas que oferecessem dados confiáveis à pesquisa.  
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O que é o livro didático?  

O livro didático é considerado como uma das ferramentas mais importantes no 

processo de ensino e aprendizagem de qualquer disciplina, seja ela escolar, como língua 

portuguesa, ou como parte de um curso. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), em especial a NBR 14869:2002, 3.9, livro didático: Livro que se destina à aprendizagem 

de conhecimentos contidos nas matérias oficiais de ensino fundamental e ensino médio, 

permitindo ao aluno incorporar o conhecimento de forma estruturada e progressiva, 

desenvolvendo seu senso crítico e a sua capacidade de contribuir para a evolução da 

sociedade. O livro didático deve apresentar forma e tratamento visual de acordo com as mais 

adequadas técnicas pedagógicas e despertar no aluno o seu interesse para manusear e 

conhecer o conteúdo do livro.  

Além de definir livro didático, essa norma apresenta a definição de livro do professor, 

livro do aluno e de livro paradidático e estabelece os formatos-padrão de tamanho de página, 

de acabamento, de capa, de qualidade de impressão para que existam padrões nacionais a 

serem seguidos. No entanto, o livro didático engloba um universo muito maior que apenas o 

objeto livro impresso.  

Segundo Choppin (2004), a concepção de um livro didático inscreve-se em um 

ambiente pedagógico específico e em um contexto regulador que, juntamente com o 

desenvolvimento dos sistemas nacionais ou regionais, é, na maioria das vezes, característico 

das produções escolares (edições estatais, procedimentos de aprovação prévia, liberdade de 

produção, etc.). Sua elaboração (documentação, escrita, paginação, etc.), realização material 

(composição, impressão, encadernação, etc.), comercialização e distribuição supõem formas 

de financiamento vultuosos, quer sejam públicas ou privadas, e o recurso a técnicas e equipes 

de trabalho cada vez mais especializadas, portanto, cada vez mais numerosas. Por fim, sua 

adoção nas classes, seu modo de consumo, sua recepção, seu descarte são capazes de 

mobilizar, nas sociedades democráticas sobretudo, numerosos parceiros (professores, pais, 

sindicatos, associações, técnicos, bibliotecários, etc.) e de produzir debates e polêmicas. (554)  

O livro didático, enquanto documento histórico, evoluiu muito no último século, 

devido às inovações tecnológicas e também às novas necessidades educacionais das 

sociedades. Reconhecer qual foi e tem sido o papel do governo brasileiro nesse processo pode 



105 
 

indicar possibilidades de novas ações que atendam às mudanças eminentes no processo 

educacional.  

 

Programas governamentais relacionados ao livro didático  

Freitag (1989, p. 22) afirma que muitas editoras brasileiras “preferem seguir as 

instruções dadas pelo Estado a respeito do currículo mínimo [...], deixando que o Estado 

encomende, isto é, compre o maior número de livros de sua coleção”. Apesar de essa obra ter 

sido publicada na década de 1980, é possível observar que o mesmo acontece hoje em dia, 

especialmente porque o Governo Federal é o maior comprador da produção nacional de livros 

didáticos. Segundo dados da Câmara Brasileira do Livro, 32,2% da produção de livros em 2002 

foram livros didáticos; livros didáticos para o Ensino Fundamental e Ensino Médio 

contabilizaram mais de 36,8% de todos os livros comercializados no país em 2004, chegando a 

38,25% em 20051. Mas em que momento o Governo Federal começou a se envolver com livros 

didáticos? Observe esta linha do tempo:  

 

- 1938 – CNLD: De acordo com Freitag (1989), com a criação da Comissão Nacional do 

Livro Didático(CNLD) em 1938, livros didáticos foram avaliados pela primeira vez pelo governo 

brasileiro. A CNLD definiu padrões e condições para a publicação, a importação e o uso de 

livros didáticos. No entanto, seu objetivo era o controle político e ideológico. 

É importante lembrar que nesse período da história, estávamos na República Nova, 

com Getúlio Vargas no poder. Esse era um momento de grande intranquilidade mundial, que 

antecedeu à Segunda Guerra Mundial, e havia um crescente “medo comunista”. Nesse mesmo 

período houve a criação do DIP (Departamento da Imprensa e da Propaganda). 

 

- 1966 – Colted: A Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (Colted) foi criada em 

1966 para gerenciar ações relacionadas com a publicação, a edição e a distribuição de livros 

didáticos. Freitag (1989) afirma que naquela época havia um acordo entre o MEC e a USAID 

(United States Agency for International Development) para a distribuição gratuita de mais de 50 

milhões de livros didáticos nos três anos seguintes. Esses livros não foram avaliados pela Colted 

porque o processo de produção era controlado pela USAID. 
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Neste momento histórico, teve início o Movimento Militar, iniciado com o Golpe de 

1964, e o presidente era o Mal. Humberto Castelo Branco. Houve uma reforma do ensino 

orientada pela USAID com a mudança da nomenclatura (primário, ginásio e colegial passaram a 

ser chamados de “1º grau” e “2º grau”) e houve redistribuição da carga horária das disciplinas, 

diminuindo as horas de história e eliminando outras disciplinas. 

 

- 1970 – Capacitação dos professores primários: Em 1970, o MEC publicou "O livro 

didático -sua utilização em classe", o qual era parte de uma capacitação oferecida a todos os 

professores primários. O propósito era capacitá-los para avaliar os livros didáticos. Na unidade 

4, "Como avaliar um livro didático", há uma lista de características e critérios que devem ser 

usados na análise dos livros didáticos – além de orientações para a análise do manual do 

professor, materiais complementares, referências e avaliações. 

Ainda sob o regime militar, o presidente era o Gen. Emílio Garrastazu Médici. Houve 

um oferecimento maciço de vagas nas escolas para que diminuíssem os índices de 

analfabetismo. No entanto, muitos dos professores que atuavam nas escolas públicas não 

tinham nenhum tipo de formação – as capacitações procuravam atender à demanda da 

educação. 

 

- 1971 – INL: Com o término do convênio MEC/USAID, efetivou-se a implantação do 

sistema de contribuição financeira das unidades federadas para o Fundo do Livro Didático. O 

Instituto Nacional do Livro (INL) foi criado para controlar e administrar os projetos 

anteriormente desenvolvidos pela Colted. Uma de suas ações foi desenvolver o primeiro 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef). Os livros didáticos eram 

consumíveis (descartáveis). 

Em linhas gerais, o mesmo contexto do item anterior. 

 

- 1976 – Fename: A Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) já havia sido 

criada em 1967.  Em 1976, com o Decreto 77.107/76, a Fename recebeu a responsabilidade de 

desenvolver as atividades dos programas de co-edição de obras didáticas, o que levou ao 

aumento da tiragem dos livros e à criação de um mercado seguro para as editoras, pois o 
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governo federal obteria boa parte dessa tiragem para distribuí-la gratuitamente às escolas e às 

bibliotecas das unidades federadas. 

Ainda sob o regime militar, o presidente era o Gen. Ernesto Geisel. Com o sistema de 

co-edição, de censor oficial dos livros didáticos usados nas escolas brasileiras, o Estado foi 

assumindo também o papel de financiador desses livros. 

 

- 1985 –PNLD: Por fim, em 1985, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) sucedeu 

ao Plidef. Seu primeiro documento oficial – que definia critérios gerais para a avaliação de livros 

didáticos –foi publicado em1994.A primeira avaliação oficial foi feita em 1996 e 466 livros 

didáticos para o Ensino Fundamental I foram avaliados. 

Nesse ano, o país passava por uma transição política, chamada de redemocratização e 

o presidente havia sido eleito por voto direto(José Sarney). Inicialmente, os livros didáticos 

eram consumíveis (descartáveis), ou seja, eram entregues às crianças e pertenciam a elas para 

que estudassem e escrevessem neles. 

 

- 1998 –PCN: Os primeiros volumes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram 

publicados em 1998. No ano seguinte, esses documentos foram contemplados pelo PNLD na 

avaliação de mais de 430 livros didáticos para o Ensino Fundamental II. Atualmente, essas 

avaliações são realizadas a cada dois anos, alternando entre EF I e II. 

Já vivendo certa estabilidade econômica, devido à criação do real sob o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, os livros didáticos passaram a ser não-consumíveis, ou seja, são 

entregues à escola, a qual deve prestar contas desse material, o qual deve durar até a próxima 

distribuição de materiais. 

 

 

Considerações finais 

Apesar de pouco explorado pelos pesquisadores, o livro didático tem sido usado por 

professores e em escolas em todo o território brasileiro, em grande parte, devido à distribuição 

gratuita de exemplares avaliados e aprovados por programas governamentais. O mais recente 
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deles é o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que tem procurado evoluir e se adaptar 

às novas exigências legais e educacionais.  

Ao conhecer o processo que permitiu que esse Programa existisse e tivesse seu 

formato atual, poderemos indicar novos caminhos e – eventualmente – novas propostas para o 

futuro educacional brasileiro.  
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Apresentação 

Este projeto tem como objetivo, reconhecer e relacionar o consumo publicitário 

através da internet na adolescência, propondo uma ação de transformação de âmbito de 

aprendizagem na vida social desses adolescentes, identificando a influência das redes sociais 

em suas vidas. Pretende-se observar se ao utilizarem a internet, os adolescentes sentem 

vontade de obter aquilo que lhe foi proposto pelo meio ao qual estão submetidos e se as 

propagandas com apelo sentimental influenciam ou não neste desejo de posse desses 

adolescentes, e no seu convívio social. 

 

Problema 

Pretendemos com essa pesquisa identificar, como se dá o consumo publicitário 

através da internet na vida dos adolescentes do abrigo “Meninos de Quatro Pinheiros”. 

 

Justificativa 

 

 [...] o fetiche das mídias oblitera esta no fato de que quaisquer mídia são 

inseparáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de criar, de modo 

que o advento de cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo cultural 

[...]     (SANTAELA, 2008 p. 117). 
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A problemática deste tema está em reconhecer a influência do consumo publicitário na 

vida social e cultural destes adolescentes. Citando referenciais teóricos que retratam o 

consumo das mídias como: O livro de Lucia Santaella, “Cultura e Artes do Pós-humano, Da 

Cultura das Mídias à Cibercultura”; três artigos entre eles, o artigo publicado pela Compós, 

escrito por Itania Maria Mota Gomes, “Infotainment na Televisão”, que fala sobre as fronteiras 

entre a informação e o entretenimento e “Retratos dos direitos da criança e do adolescente no 

Brasil”. Escrito por Rosa Maria Fischer, Luana Schoenmaker; Uma Dissertação de Mestrado de 

Rita de Cássia Abreu e Marinho Bueno Abreu. “Um sujeito chamado adolescente: uma reflexão 

sobre práticas culturais na contemporaneidade; O livro de Asa Briggs e Peter Burke, “Uma 

história social da mídia: de Gutenberg à internet” e por fim Benjamin R. Barber, “Consumido: 

Como o mercado corrompe crianças, infantiliza adulto e engole cidadãos”. 

Entendemos que este projeto pode nos auxiliar a compreender se a publicidade de um 

modo positivo ou negativo pode ajudar ou prejudica tais adolescentes. Visto que estes moram 

em um abrigo para menores em situação de risco e de abandono familiar, e que talvez não 

tenham respaldo financeiro suficiente para adquirirem tudo o que a publicidade da internet 

lhes propõe. 

Para tanto, propomos uma Pesquisa-ação de dois anos no Abrigo Meninos de Quatro 

Pinheiros onde mostraremos através da produção de um vídeo documentário a relevância 

social e acadêmica do consumo publicitário através da internet na vida desses adolescentes. 

Visando tal pesquisa como um objeto de transformação a ser trabalho com esses meninos. 

Pretendemos que tal estudo possa melhorar a qualidade destas relações, visto que a 

internet veio para ficar no mundo contemporâneo. Sendo assim propomos que este projeto 

auxilie na melhoria da qualidade da informação, e compreensão que levará os adolescentes do 

abrigo a serem consumidores conscientes.  

 A partir desta proposta, poderemos analisar relacionar e identificar quais as principais 

necessidades e dificuldades que o abrigo encontra na interação social (transformação 

comportamental) dos adolescentes, tendo em vista que estamos inseridos em uma cultura 

cada vez mais digital onde temos acesso a todo tipo de informação e nem sempre estamos 

“informados”.  
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Acreditamos que uma possível ação em conjunto com o Centro Universitário UNINTER, 

levando para o abrigo palestras e atividades gerando um acompanhamento interdisciplinar 

entre os alunos de outros cursos como Pedagogia, Comunicação Social, Administração, Direito 

etc. e o abrigo, a fim de auxiliar no desenvolvimento Psicopedagógico e cultural desses 

adolescentes. 

 

Objetivos 

- Reconhecer e relacionar o impacto social através da internet na vida dos 

adolescentes que moram no abrigo “Meninos de Quatro Pinheiros”.Identificar como 

se dá o uso da internet pelos adolescentes 

- Relacionar a influência das redes sociais no comportamento sociocultural do 

adolescente. 

- Relacionar o uso e as relações de consumo, através da internet. 

 

Procedimentos Metodológicos 

A proposta da presente pesquisa é trabalhar no primeiro momento com a coleta de 

dados buscando conhecer a estrutura física do abrigo e o dia a dia dos educadores e 

adolescentes. Colher depoimentos e entrevistas que serão usados para montagem do vídeo 

documentário. Para que a metodologia escolhida seja eficaz, realizar-se-á pesquisas 

bibliográficas sobre o assunto para verificar qual a relação dos adolescentes com a internet, a 

fim de reconhecer através de uma pesquisa qualitativa as principais necessidades de consumo, 

sejam elas físicas ou sentimentais.  
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Esta pesquisa tem a finalidade de verificar se o profissional de secretariado executivo 

traduz e/ou verte documentos para atender às necessidades de comunicação da empresa. Em 

o fazendo, almeja-se investigar com que frequência e de que forma ele o faz. Também será 

abordado se a atribuição de traduzir e redigir textos traz crescimento financeiro para o 

profissional em questão.  

Segundo o site de inglês científico, tradução consiste na transformação de um texto 

escrito em uma língua estrangeira, por exemplo, inglesa para a língua nativa da região 

(portuguesa). Por sua vez, a versão consiste na transformação de um texto escrito na língua 

materna (portuguesa) para uma língua estrangeira, por exemplo, inglesa. Primeiramente, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de analisar os aspectos referentes ao 

histórico da evolução do profissional de secretariado executivo, verificar os conceitos de 

versão, tradução e comunicação e apresentar a Lei nº. 7.377 regulamentada em 30/09/1985 e 

ratificada pela Lei nº. 9261 de 10/01/96 (Anexo II), que registra esse profissional.  

A partir da lei citada acima, surgiu a hipótese que essa lei pode estar desatualizada, 

quando cita que o profissional de secretariado executivo realiza a tradução e a versão em suas 

atribuições. Posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo direcionada aos 

profissionais de secretariado executivo e serão aplicados questionários com perguntas 

relacionadas ao tema em pauta.  

Por meio da pesquisa de campo, almeja-se coletar dados suficientemente claros e 

objetivos que serão analisados e apresentados no trabalho. Com a análise dos dados, pretende-
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se alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa. Os objetivos específicos do presente 

projeto são:  

· Investigar se esse profissional apenas rediz textos ou se realmente efetiva traduções 

ou versões;  

· Pesquisar com que frequência esse profissional rediz e traduz textos;  

· Verificar se essa atribuição, caso desempenhada, traz crescimento financeiro para o 

profissional em pauta. 

 

O projeto tem o objetivo de esclarecer se o profissional de secretariado executivo faz a 

tradução e a versão de/para idiomas estrangeiros nas suas atividades, segundo as leis 

supracitadas, o que poderá contribuir para a valorização desse profissional no mercado de 

trabalho e incentivar os profissionais a investir em domínio da língua estrangeira. No cenário 

atual, o profissional de secretariado executivo tem o perfil empreendedor, assessor, 

polivalente e visão holística. Além disso, uma aptidão fundamental para esse profissional é ter 

uma boa comunicação. 

A Comunicação pode ser considerada o processo social básico, primário, porque é ela 

que torna possível a própria vida em sociedade, ou seja, a comunicação preside e rege todas as 

relações humanas. Conceitualmente, comunicação é o ato de comunicar algo, ou de comunicar-

se com alguém. O Dicionário Larousse da Língua Portuguesa diz que o verbo vem do latim 

communicare, que significa participar, fazer, tornar comum. De acordo com Braga & Marques 

(2008, p12-13):  

 

O processo de comunicação pode ser definido de uma forma mais 
simplificada como a atividade humana caracterizada pela 
transmissão e recepção de informações entre pessoas, ou ainda, 
como o modo pelo qual se constroem e se decodificam significados 
a partir das trocas de informações geradas. A ação de comunicar 
pressupõe duas ou mais pessoas produzindo entre si um 
entendimento recíproco, a partir de trocas simbólicas e 
influenciadas pelo ambiente no qual estão inseridas. Pode ser 
definida, desse modo, como um comportamento intencionalmente 
produzido que visa a compartilhar uma determinada finalidade 
explicita, ou não. 
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Os elementos essenciais da comunicação, segundo Mesquita (2004) são: o emissor (o 

que envia a mensagem), o receptor (quem recebe a mensagem), a mensagem (conteúdo das 

informações transmitidas), o código (linguagem utilizada), o canal (meio de transmissão da 

mensagem) e o retorno (resposta do receptor). Há vários tipos de comunicação, entre os quais 

salientamos a comunicação verbal (oral, escrita) e não verbal. A comunicação oral na área de 

secretariado é muito utilizada na assessoria ao executivo, por exemplo, em ligações 

telêfonicas, atendimento ao público interno e externo, participação em reuniões e orientações 

aos demais colegas. 

A comunicação escrita é realizada por meio de vários documentos como ofício, 

memorando, e-mail, edital, convocação, fax, requisição, aviso, bilhete, repasse de informação, 

contrato, entre outros. Por sua vez, a comunicação não verbal é realizada por meio de 

expressões corporais como gestos, olhares e postura. No ambiente empresarial, um dos 

pontos fundamentais é comunicar-se bem. No que se tange ao profissional de secretariado 

executivo, ter habilidade na comunicação oral e escrita é fundamental. É possível considerar 

que é uma das profissões que mais exigem essa aptidão. Pode-se dizer que a tradução também 

constitui uma forma de comunicação, pois traduzir consiste na transformação de um texto 

escrito em uma língua estrangeira, por exemplo, inglesa para a língua nativa da região 

(portuguesa). Etimologicamente “traduzir” vem do latim traductio e significa conduzir além, 

transferir.  

Contudo, traduzir não é apenas passar cada palavra de um texto para outro idioma. O 

leitor já deve ter se deparado com traduções feitas por tradutores automáticos, como o do 

Google, em que algumas frases são completamente ininteligíveis, mesmo na nossa língua. 

Como a sintaxe de uma língua difere da das outras, o que significa que não basta verter cada 

termo, é necessário observar a frase, o parágrafo, a ideia do texto. Antes de tudo, devese 

traduzir o conceito original, mesmo que seja preciso modificar algo no texto em pauta, ou seja, 

no texto-fonte. 

Por sua vez, a versão consiste na transformação de um texto escrito na língua materna 

(portuguesa) para uma língua estrangeira, por exemplo, inglesa. O termo “verter” pode ser 

entendido como “desvio, traslado”. Efetuar versões é mais do que apenas saber o termo 

correspondente no dicionário. É preciso saber o contexto, a origem, o uso cotidiano e erudito 
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tanto a Língua de Origem (LO), quanto a Língua de Chegada (LC). Além disso, é preciso 

experiência com as palavras das línguas em pauta. Todavia, existe outra diferença entre 

tradução e versão. Não podemos esquecer que versão é uma palavra que, no senso comum, 

denota subjetividade. Minha versão de um fato pode ser diferente da sua – aqui, versão é 

sinônimo de interpretação. Já a tradução apresenta um sentido mais objetivo, o que a torna 

diferente da versão. 

Os tradutores profissionais, no entanto, julgam haver uma diferença e, talvez com a 

finalidade de organizar seu trabalho, utilizam o termo tradução para a passagem de um texto 

em língua estrangeira para a língua nativa. O termo versão é o contrário disso: passar um texto 

da língua nativa para uma língua estrangeira. Por exemplo, no nosso caso, brasileiros que 

somos, traduzir seria passar “cat” para “gato”, e verter seria passar “gato” para “cat”. 

No Artigo 4º da Lei n°. 7.377 que regulamenta a profissão do profissional de 

secretariado executivo, está registrado que esse profissional deve realizar em suas atribuições 

a versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da 

empresa. Dentre os registros da profissão, está registrado no Artigo 4º: 

São atribuições do Secretário Executivo:  

I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; 

II - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas; 

IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; 

V - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive 

em idioma estrangeiro; 

VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 

comunicação da empresa; 

VIII - registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 

IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento a chefia. 
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Essa lei foi regulamentada em 30/09/1985 por José Sarney, Presidente da República na 

época e ratificada pela Lei 9261 de 10/01/96 (Anexo II), garantindo que a profissão mencionada 

possa ser desenvolvida somente por profissionais que possuam curso superior em 

secretariado, técnico em secretariado ou por profissionais que se comprovarem que até 30 de 

setembro de 1985 trabalharam como secretário há cinco anos interruptamente, ou há dez anos 

intercalado.  

Com a lei foram estabelecidos os critérios para o exercício da profissão de: técnicos em 

Secretariado e Secretário Executivo. A profissionalização fez com que o Secretário passasse a 

exercer sua profissão com muito mais responsabilidade, buscando maior aprimoramento, 

conscientização profissional, formação técnica e aperfeiçoamento cultural. A regulamentação 

da profissão contribuiu para que esse profissional adquirisse mais consciência da sua 

capacidade de progredir profissionalmente, não se conformando com os limites da profissão e 

auxiliou na quebra de paradigma de que Secretários são para servir. 
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A presente pesquisa tem por objetivo apresentar uma análise dos planos de governo 

dos presidenciáveis do ano de 2010, averiguando o número de propostas de políticas públicas 

voltadas às mulheres. Quando falamos em Políticas Públicas, como já disse Dye (1984) estamos 

falando do “que o governo escolhe fazer ou não fazer.” 

Mesmo as mulheres representando hoje mais da metade da população brasileira 

(segundo dados do IBGE, em 2010, temos 53% de mulheres, para 47% de homens) ainda há uma 

luta na busca por equidade, pois, em nossa sociedade é comprovado que os homens ganham, 

em média, 27.7% a mais que as mulheres (IBGE, 2010).  

No ano de 2010, pela primeira vez na história do Brasil, tivemos mulheres candidatas ao 

cargo de Presidente da República. Dos nove presidenciáveis, duas eram do sexo feminino, as 

quais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, atingiram, juntas, no primeiro turno, 

66.24% dos votos. Dilma Rousseff foi eleita, em segundo turno, presidente da República, com 

56,05%. Dados como esses mostram um significativo avanço da participação feminina na vida 

política. Porém, se compararmos o número de mulheres eleitoras com o número de mulheres 

eleitas, a diferença é gritante e mostra como em nossa sociedade a disparidade de gênero é um 

fato.  Segundo dados do TSE, nas Assembleias Legislativas temos 12,85% de cadeiras ocupadas 

por mulheres, contra 87,15% ocupadas por homens; na Câmara dos Deputados é diferença é 

maior, sendo do número total de 513 vagas apenas 45 ocupadas por mulheres (8,77%) e no 

Senado Federal das 54 vagas, 8 (14,81%) são candidaturas femininas.  
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Para que haja uma diminuição dessa disparidade, discussões que busquem alternativas 

para o problema são necessárias. Farah (2004) aponta o reconhecimento da diversidade entre 

homens e mulheres, como um dos primeiros passos a ser dado. Pois isto permitiria a 

identificação das necessidades singulares de cada grupo, que devem ser contempladas pela 

sociedade e pelo Estado. Em relação às mulheres, podemos citar como exemplo a criação de 

programas que atendam mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, incluindo atenção 

jurídica, psicológica e médica, além da criação de abrigos; implantação do Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM); programas de atenção integral que busquem o 

reconhecimento de direitos de meninas e adolescentes em situação de risco pessoal e social, 

entre outros tantos. A autora ainda afirma que as ações governamentais, ou seja, as políticas 

públicas, podem contribuir significativamente para a redução da desigualdade de gênero.  

O tema políticas públicas vem ganhando significativa importância nas últimas décadas, 

como afirma Souza (2006) em seu artigo “Políticas Públicas: uma revisão da literatura.” 

Trabalhando com as informações dadas, vemos que estudos na área de políticas públicas 

ajudam a entender o funcionamento prático de um governo, o que por si só já é de grande 

proveito para a sociedade. Apesar de, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil 

termos 52% de eleitoras, contra 48% de eleitores, as mulheres não foram cortejadas por serem 

maioria do eleitorado. Os cinco milhões a mais de votos, que as mulheres representam, ainda 

não produz o estrondo necessário para se fazer escutar2. A presidenta Dilma, ainda no seu 

discurso da vitória, comprometeu-se a compor seu gabinete ministerial com o maior número 

possível de mulheres, ou pelo menos 30%, o que provavelmente resulte num número maior de 

elaboração e implantação de políticas públicas voltas às mulheres. Lembrando ainda das 

medidas provisórias que concedem ao executivo um poder legislador. Porém, há sinais 

evidentes de questionamento do machismo em prol do empoderamento das mulheres, a 

eleição da primeira mulher à Presidência da República sem dúvida é uma prova disso.  

Já que a pesquisa parte da hipótese que uma maior participação feminina, resultará 

em um maior número de políticas voltadas para as mulheres, a baixa representatividade destas 

pode ser uma das explicações da grande disparidade ainda existente quando nos referimos a 

gênero. Uma pesquisa que contemple dois temas, os quais embora não sejam novos, 

continuam atuais, no caso Políticas Públicas e Gênero, faz-se válida por criar um diálogo entre 
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esses e por ter a possibilidade de trazer novas informações que atentem tanto para a atuação 

do governo mais especificamente voltada para a mulher, quanto para a atuação do governo no 

geral. Para tanto os dados necessários estão sendo retirados dos planos de governo, que estão 

disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral.  

Juntamente com este levantamento estão sendo realizadas pesquisas na literatura, 

que darão suporte para o desenvolvimento da discussão dos dados encontrados.  
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INTRODUÇÃO 

O eixo temático dessa pesquisa, que tem como título A zona de conforto na literatura 

e no cinema fantástico, uma relação no limite da resiliência, se coloca nos estudos voltados a 

análise do funcionamento da zona de conforto do leitor/espectador com foco nas obras 

fantásticas.  

Pensando nas relações interdependentes que permeiam o leitor/espectador perante o 

livro/filme, serão vistas e analisadas obras do gênero proposto com o objetivo de estudar a 

relação que o leitor/espectador tem ao receber a obra fantástica, suas impressões e análises, 

culminando na análise da quebra da zona de conforto que acontece com uma parcela dos que 

lêem ou assistem essas obras.  

A escolha desse tópico de estudo provém da importância em que tal característica se 

instala nesse gênero. A literatura fantástica em si, por tratar tão comumente do maravilhoso 

acaba ocasionando uma sensação de relaxamento do leitor quanto a verossimilhança da obra, 

não o fazendo alcançar a catarse por vezes, contudo, algumas obras desmistificam esse fato e 

acabam por efetivar uma relação de estranhamento no leitor.  

E o mesmo parece acontecer com a obra cinematográfica fantástica, a sensação de 

desconforto daquele que assiste em certos pontos da obra abre uma chance de análise da 

comparação dessa característica em confronto direto com a obra literária, objetivando uma 

análise dos pontos de encontro entre o romance e o filme.  
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Assim, pensando na zona de conforto como o local em que o leitor/espectador se 

coloca para projetor sua segurança, sempre imaginando que tudo o que aparece naquela obra 

não passa da imaginação do autor, se vê necessário que seja estudado com maior 

profundidade quando essa zona se quebra, não propondo um choque de tendências, mas sim, 

uma relação de realidade entre o receptor e a obra.  

Diante do apresentado, o trabalho a que esse projeto tem como objetivo será pautado 

sobre três fases. Em um primeiro momento serão pesquisadas obras de períodos distantes de 

criação e analisados como foi o recebimento da mesma na data de seu lançamento, em seguida 

será pensado na relação dessas obras com um público de outra época, e por fim, será pensada 

e analisada as críticas das mesmas por teóricos para que possa ser feita uma referência cruzada 

entre opiniões e críticas, para só então, termos um patamar de como o leitor reage a essa 

quebra da zona de conforto  

 

JUSTIFICATIVA  

É muito comum, enquanto lemos ou assistimos uma obra do gênero fantástico, nos 

sentirmos num estado de aprisionamento com os acontecimentos que ocorrem entre aquelas 

linhas e cenas, a tensão, o suspense e o medo são alguns dos sentimentos que tomam nosso 

controle e que logo em que terminamos de ler são deixadas de lado, pois fica claro que tudo o 

que aquelas palavras tentavam imprimir em nossa mente eram apenas imaginação.  

O leitor/espectador assíduo tem um maior entendimento dessa situação, pois já se 

deparara várias vezes com obras que o instigavam um sentimento único, mas que são 

desarmadas por nosso subconsciente tirando toda a verossimilhança das cenas propostas. 

Contudo, há alguns romances que conseguem extrapolar esse limite, essa zona de conforto 

que criamos ao ler uma obra fantástica. Tais obras acabarão acarretando um efeito único em 

nós, o efeito de pertinência indesejável do medo, ou de qualquer emoção que a obra estivesse 

se propondo quando paramos de ler.  

Causa estranhamento pensarmos nessa relação com obras fantásticas, pensar que 

monstros, fantasmas, vampiros ou qualquer criatura sobrenatural tenha o poder de fazer 

algum leitor, seja ele experiente ou não, criar um sentimento de repulsa, de ódio ou 

principalmente de medo depois que termina de apreciar a obra, ou até mesmo enquanto está 
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lendo e resolve simplesmente parar, pois aquilo estava lhe causando tamanho desconforto, 

que até mesmo a continuação do processo poderia provocar um acondicionamento negativo 

do recebimento da obra.  

Tendo essa breve definição, e pensando no vinculo em que a literatura e o cinema 

fantástico possuem com o sobrenatural, pensemos essa relação da obra fantástica com a zona 

de conforto analisando o limite do que a obra pode causar no receptor, sua resiliência, e como 

ela afeta cada leitor/espectador de maneira a condicionar seu comportamento.  

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL  

- Analisar a relação da zona de conforto com as obras fantásticas, pensando nos 

diferentes graus em que essa relação atua no leitor/espectador, seu funcionamento, atuação e 

proveito quando pensado no valor verossímil de uma obra do gênero.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar dentro de obras do gênero fantástico os indícios que podem denotar uma 

possível quebra da zona de conforto do receptor.  

- Repensar fundamentos estereotipatos da literatura e do cinema fantástico quando 

tais se vinculam ao proposto do trabalho.  

- Analisar a estrutura narrativa, buscando perceber o motivo que leva o leitor a criar os 

sentimentos mais variados diante da obra.  

- Traçar um posicionamento autor/receptor na relação direta com o romance ou o 

filme, pensando na catarse que a obra causa.  

- Comparar romances com suas adaptações cinematográficas com o objetivo de 

relacionar as diferentes reações da característica a que se tem como foco  

 

METODOLOGIA  

Neste trabalho será utilizado o método analítico-descritivo. Em um primeiro momento 

buscando pesquisas que venham a abranger a literatura e o cinema fantástico com foco no 
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proposto pelo trabalho, focalizando as relações interdependentes da obra com seu público 

alvo. Logo em seguida, serão analisados textos que se encaixem no gênero e teorias que 

venham a convergir com o que se deseja. Em seguida serão feitas comparações entre os 

romances e suas adaptações, com o objetivo de estudar a diferença na recepção das obras nos 

leitores e nos espectadores. Por fim, serão colhidos todos os dados pesquisados e colocados 

em análise para o desenvolvimento do trabalho. Com isso, pretende-se estudar mais 

profundamente a relação da obra com a quebra da zona de conforto do leitor/espectador, 

como essa ferramenta consegue causar a catarse de maneira violenta e precisa mesmo que, em 

parte majoritária, trate de assuntos que fujam do conhecimento racional humano.  

 

CONCLUSÃO  

Os resultados parciais dessa pesquisa deixaram claro o que esse trabalho objetivou, 

utilizando de obras clássicas da literatura e do cinema fantástico, e os analisando em uma 

perspectiva externa, vimos que a grande parte das obras desse gênero literário utilizarão da 

ferramenta analisada com o objetivo de tornar o leitor mais do que um simples espectador ao 

receber a obra, tornando-o parte integrante da mesma, e fazendo com que os medos criados 

pela leitura ou pelo momento em frente a adaptação cinematográfica ultrapassem o ficcional e 

causam o desconforto da quebra da zona de conforto.  
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A ciência política pode ser definida em seu sentido lato como o estudo dos 

acontecimentos, das instituições e das ideias políticas, ou seja, o estudo dos ordenamentos 

políticos. Até alcançar o status de disciplina autônoma passou por modificações de cunhos 

valorativos ao longo de sua história. O método de estudo que a ciência política analisa esses 

ordenamentos partem dos seguintes pressupostos: 

 Como foi - compreensão do passado: análise descritiva; 

 O que é - compreensão do presente: análise descritiva; 

 Como deveria ser - horizontes futuros: análise prescritiva. 

 

Áreas distintas do conhecimento tradicionalmente estudam a política: o direito, a 

filosofia, a sociologia, a economia, a história, dentre outras. A ciência política, que também 

estuda a política, dialoga com essas outras áreas para estudar a própria política. Diante do 

exposto, é possível dizer que existe um campo cientifico próprio da ciência política? 

 O fato de que a ciência política é muitas vezes confundida com a sociologia 

política, história política, filosofia política, economia política entre outros é a justificativa da 

presente pesquisa que tem como objetivo compreender a trajetória histórica, em especial nos 

momentos de ruptura desta ciência. A metodologia que dá base para a pesquisa é o 

neoinstitucionalismo histórico no sentido de se entender o desenvolvimento histórico da ciência 

política. 
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Segundo Bonavides (2011), a ciência política apresentava três perspectivas analíticas 

que o autor denominou de prismas: filosófico, que conduz discussões no que se refere à 

origem, á essência, a justificação e aos fins do Estado; prisma sociológico que, por sua vez, 

explica a política a partir de fenômenos sociais e prisma jurídico, no qual as implicações de 

ordem ética, histórica e sociológica são abandonadas criando um puro conceito de aspecto 

formal jurídico restringindo o Estado ao um conjunto de leis e instituições. 

Na Europa do século XVIII até a primeira metade do século XX a adoção de apenas uma 

perspectiva (prismas) pela ciência política teria uma análise muito limitada da política, 

portanto, os estudos sobre o Estado deveriam ser pautados pelo tridimensionalismo, isto é, 

estudar o Estado enquanto ideia (perspectiva filosófica), enquanto fato social (perspectiva 

sociológica) e enquanto fenômeno jurídico (perspectiva jurídica). Nesse período a ciência 

política manteve-se sob o paradigma institucionalista na qual a ótica dominante de juristas e 

filósofos considerava somente as instituições políticas ignorando a existência do indivíduo nas 

questões de poder no intuito de criarem instituições liberais representativas nos E.U.A.  

Em meados do século XIX a Ciência Política se tornou disciplina de fato do curso de 

História sendo acusada por políticos e autores que pesquisavam a trajetória dessa ciência de 

ter se tornado uma cátedra afastada da realidade política concreta. Sob a crítica de intelectuais 

judeus alemães, que imigraram para os E.U.A. na década de 1930, no que se refere à ausência 

de valores e o compromisso absoluto com o liberalismo norte americano. Essa acusação perde 

veracidade quando pesquisadores iniciam estudos empíricos voltados a estudar os efeitos 

sociais da Segunda Guerra Mundial baseados nos métodos da psicologia social. Esse novo 

paradigma foi denominado de revolução comportamentalista (behavioral revolution) que 

perdurou das décadas de 1950 a 1970. Em antagonismo ao primeiro paradigma institucionalista, 

desconsiderava as instituições políticas para observar somente o comportamento dos atores. 

Com iniciativa privada recursos da Fundação Ford financiou-se a ciência política 

comportamentalista em outros países, inclusive no Brasil, na intenção de influenciar o 

nascimento de instituições liberais democrático-representativas durante a guerra fria, uma vez 

que ao usufruir da postura aparentemente neutra de juízo de valor behaviorista, propagavam o 

comunismo como um mal psicossocial para assim enaltecer o espírito liberal do jeito americano 

de ser, chegando a produzir diagnósticos atestando que a apatia popular nos processos 
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políticos é uma virtude que possibilita a atuação dos intelectuais especializados das elites 

democráticas. 

Em reação às perspectivas delimitadoras da influência do antigo institucionalismo, que 

analisavam somente as instituições e da comportamentalista, que por sua vez, analisava 

somente os atores, surge a partir de 1980 no mundo acadêmico o neoinstitucionalismo que 

considera a clivagem tanto das instituições quanto dos atores sendo as instituições as variáveis 

explicativas do comportamento dos atores (variável a ser explicada) pelos métodos empíricos 

de análise quantitativa e qualitativa. 

O neoinstitucionalismo apresenta variações que possuem vantagens e fraquezas e 

somente o fortalecimento entre essas diferentes escolas de pensamento trariam o 

conhecimento recíproco tanto quanto possivelmente a superação de seus próprios 

paradigmas. 

Portanto, através desses métodos  a ciência política construiu seu campo cientifico 

próprio, deixando de ser confundida com história, direito, sociologia, psicologia social, 

economia, etc. Ela  construiu as bases para a autonomia do político frente aos condicionantes 

sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ciência política era concebida nos EUA e na Europa como um discurso legitimador da 

análise política baseada nos pressupostos, na metodologia e na epistemologia do direito, da 

sociologia, da filosofia, da história, da economia etc. Até alcançar o status de disciplina 

autônoma, em meados do século XX, quando conquistou a sua profissionalização adotando 

seus próprios pressupostos, métodos e epistemologia e com isso sendo um avanço na 

construção de um campo científico próprio da ciência política. 

Passando pelos três paradigmas do antigo institucionalismo, comportamentalismo e do 

neoinstitucionalismo, a ciência política apoia-se no neoinstitucionalismo para desvencilhar-se de 

outras áreas do conhecimento para assim alcançar o status de disciplina autônoma e 

sintetizadora das perspectivas sociológicas, jurídicas, filosóficas entre outras. 
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APRESENTAÇÃO  

Verdadeiros casos de intervenção de terceiros, independente da presença no rol 

apresentado pelo Código de Processo Civil e; a figura do amicus curiae nos processos de 

controle de constitucionalidade, perquirição se configura ou não caso de intervenção de 

terceiro.  

 

PROBLEMA 

O Código de Processo Civil traz no Livro I, Capítulo I, Título VI, os casos de Intervenção 

de Terceiros, entretanto, pela análise dos artigos de referido título observa-se que algumas 

formas nominadas como intervenção de terceiros na verdade não são casos de Intervenção de 

Terceiros, assim como, os doutrinadores afirmam que há formas de Intervenção de Terceiros 

que não estão presentes no rol de Intervenção de Terceiros apresentado pelo Código de 

Processo Civil, mas estão em outros dispositivos de referido codex.   

Assim, observamos que não existe consenso entre o arcabouço doutrinário a respeito 

dos casos de Intervenção de Terceiros e a legislação brasileira a respeito. Em relação ainda aos 

casos de Intervenção de Terceiros paira a questão: a figura do amicus curiae nos processos de 

controle de constitucionalidade configura ou não caso de Intervenção de Terceiros?  
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JUSTIFICATIVA  

Com a evolução do direito processual civil, surgiram diversos problemas sobre os casos 

de Intervenção de Terceiros. O presente estudo visa demonstrar que, tendo em mente o que 

consta na nossa legislação processual civil e o que realmente é caso de intervenção de 

terceiros, há divergências, visto que nem todos os casos apresentados como intervenção de 

terceiros o são, assim como, há casos de intervenção de terceiros fora do rol de intervenção de 

terceiros e; o amicus curiae, figura do Direito Constitucional, presente nos processos de 

controle de constitucionalidade, que apresenta características de Intervenção de Terceiros, 

porém, não é apresentada como forma de Intervenção de Terceiros pela legislação.  

 

OBJETIVOS 

Trazer à baila os argumentos doutrinários a respeito dos casos de Intervenção de 

Terceiro e; a disposição legal e conceituação da figura do amicus curiae, apesar de ter as 

características dos institutos denominados pela doutrina como verdadeiros casos de 

intervenção de terceiros.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O trabalho de conclusão do curso, que será elaborado com base no presente projeto, 

será realizado por uma pesquisa de caráter bibliográfico, que terá como fontes dados 

coletados na rede mundial de computadores e em livros doutrinários.  

 

DISCUSSÕES  

Para a doutrina, o legislador de 1939 equivocou-se na disposição dos artigos de 

intervenção de terceiros, deixando alguns casos de intervenção de terceiros fora do rol do 

Livro I, Capítulo I, Título VI e colocando outros que na verdade não refletem casos de 

intervenção de terceiros. Este é o posicionamento adotado pelo Jurista Cândido Rangel 

Dinamarco:  

 

O Código de Processo Civil não é perfeito ao indicar as modalidades 
de intervenções. Omite a intervenção litisconsorcial voluntária, que 
usualmente não é arrolada sequer pela doutrina entre essas 
modalidades. Disciplina o recurso de terceiro prejudicado no 
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capítulo dos recursos e não o inclui entre as modalidades 
interventivas, mas ao ditar regras para o procedimento sumário diz 
que ali não se admite a intervenção de terceiros, salvo a 
assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção 
fundada em contrato de seguro (art. 280). E, o que é mais curioso, 
deixa a assistência fora do capítulo da intervenção de terceiros 
(arts. 56-80), para incluí-la em outro sob a rubrica do litisconsórcio 
e da assistência (arts. 46-55). As intervenções peculiares ao 
processo executivo são regidas no Livro II do Código de Processo 
Civil. (DINAMARCO, vol. I, 2009, p. 382/383).  
 
 

Há ainda discussões a respeito da figura do “amigo da corte” no processo de controle 

de constitucionalidade se é ou não caso de intervenção de terceiros, uma vez que a Lei nº 9.868 

que trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade proíbe a intervenção de terceiros no caso de 

processos de controle de constitucionalidade, porém, traz a figura do amicus curiae. A respeito, 

prevê o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei supra referida:   

 

Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de 
ação direta de inconstitucionalidade.  
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (BRASIL, 
1973)  

 

A discussão é importante, visto que ainda não se encontra plenamente consolidada da 

doutrina, o que tem gerado, inclusive, celeumas, sendo que segundo afirma Esther Maria 

Brighenti dos Santos o STF já se posicionou visando acabar com mencionada divergência:  “O 

Supremo Tribunal Federal com o voto do Relator Ministro Celso de Melo, na ADI 748 AgR/RS, do dia 

18 de novembro de 1994, decidiu que não se trata de intervenção de terceiros e sim um 

colaborador informal da Corte.” (SANTOS, 2012, online)  

Visível a importância do estudo que se pretende desenvolver a fim de averiguar a 

posição majoritária a respeito dos verdadeiros casos de intervenção de terceiros e a natureza 

jurídica do amicus curiae nos processos de controle de constitucionalidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após análise das formas de intervenção de terceiros presentes no Código de Processo 

Civil, não apenas no Livro I, Capítulo I, Título VI, depreende-se que existe divergência na 
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doutrina acerca dos casos de intervenção de terceiros, contudo, tem predominado o 

entendimento que o Código de Processo Civil apresenta como formas de intervenção de 

terceiros: a oposição e a nomeação à autoria, que não seriam formas verdadeiras de 

intervenção; além delas, a denunciação da lide e o chamamento ao processo, estas duas sim 

verdadeiras formas de intervenção. Os casos de intervenção de terceiros não presentes no rol 

“Da Intervenção de Terceiros” do Código de Processo Civil, mas em dispositivos esparsos são: a 

assistência e o recurso de terceiro. Após análise da natureza jurídica do amicus curiae nos 

processos de controle de constitucionalidade, conclui-se que, não é uma espécie de 

intervenção de terceiros, mas sim, o amicus curiae é um colaborador do juízo, cujo objetivo é o 

de aprimorar ainda mais as decisões proferidas pelo Poder Judiciário.  
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Essa pesquisa de iniciação científica apresentará resultados parciais de uma 

abordagem baseada no livro de Leôncio Martins Rodrigues, intitulada “Partidos, ideologia e 

composição social”. Para explicar o projeto que será desenvolvido, convém uma apresentação 

sumária dessa obra.  

Em face da realidade apresentada para tema de pesquisa, o resultado foi que, o modo 

de recrutamento de parlamentares dentro de cada partido varia de maneira social e 

ocupacional. Deste modo, os partidos de direita seriam compostos por empresários e pessoas 

de alta renda e os partidos de esquerda, pessoas de classe média, trabalhadores e populares, já 

os partidos de centro seriam formados por parlamentares dos extratos intermediários. Mais 

precisamente direita recrutaria: homens de negócio, executivos, administradores de empresas 

e altos funcionários da administração pública, a esquerda recrutaria: assalariados de classe 

média, membros das profissões intelectuais de renda mais baixa, professores do setor público, 

pequenos funcionários e ex-dirigentes sindicais, e os de centro recrutariam: professores, 

profissionais liberais, membros das profissões intelectuais modernas ao lado de empresários, 

de executivos e diretores de empresas, proprietários urbanos e rurais.  

Dentre os setores ocupacionais que compõem a classe política, estão em destaque as 

seguintes profissões em ordem de importância: Categoria “empresário”, – a maior parte era 

composta por pequenos empresários (40%). Na categoria “Profissionais liberais” – a maior 

parte são advogados (27%). Na categoria “administração pública” – a maior parte é as altas 

instâncias da burocracia dos governos estaduais (9%).  Na categoria “magistério” se sobressai 
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com 71% os deputados com magistério superior. Na categoria “comunicadores,” a junção de 

apresentadores, radialistas e jornalistas soma (6%).  

Como já visto anteriormente, as distribuições de profissões variam de acordo com a 

orientação política e ideológica de cada partido, que se altera na escala social. A atividade 

empresarial se mostra mais presente para parlamentares de direita em relação aos demais. E 

nos de esquerda encontram-se mais trabalhadores industriais e lavradores. As 

profissões/ocupações liberais e intelectuais realizadas antes do exercício de Político 

profissional se mostram mais balanceada entre partidos de centro e esquerda, já políticos 

profissionais que exerciam magistrado se elevam nos partidos de esquerda. Os padres e 

pastores se localizam mais na direita ou na esquerda. No caso de políticos parlamentares que 

sempre foram políticos profissionais, ou seja, aqueles que até mesmo antes de terminar seus 

estudos no ensino superior já atuavam no campo político desde muito cedo, assim como nunca 

exerceram uma atividade profissional, estão mais presentes nos partidos de esquerda e 

partidos de centro. 

Podemos dizer então que: no bloco de direita estão em grande maioria os empresários 

seguidos pelos profissionais liberais, ex-funcionários públicos e professores. No bloco de 

centro há grande incidência de ex-profissionais liberais, seguidos de empresários, ex-

funcionários públicos, e aumenta em 16% o número de professores. No bloco de esquerda 

aumenta em grande escala o número de magistrados e decai bruscamente o número de 

empresários, burocratas e funcionário públicos. O fato das profissões liberais tradicionais 

serem mais flexíveis mediante ocupação de status e renda, é que esta se apresenta com maior 

força nos três blocos ideológicos, o leque de alianças e opções ideológicas também são 

maiores que os demais setores ocupacionais da política. 

O autor chega a seguinte conclusão entre posição social e orientação política: 

  

1. Os empresários são predominantes nos blocos de direita.  

2. Os deputados que já exerceram profissões liberais e intelectuais encontram-se nos 

três blocos, porém com mais incidência nos de centro e esquerda. 

3. Os professores são predominantes nos blocos de esquerda. 
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4. Deputados de altas instâncias da burocracia dentro da administração pública estão 

mais presentes nos blocos de direita e centro. 

5. Trabalhadores manuais e empregados não manuais predominantemente nos 

blocos de esquerda.  

 

Quanto ao perfil partidário, percebe-se que desagregando os partidos dentro dos 

blocos, podem-se encontrar particularidades quanto à composição social de cada um. E todos 

os cinco tópicos elencados acima, nos ajuda a entender como é a organização socio-

ocupacional dos partidos.  

 

O que se vai fazer?  

Tomando como base a obra acima, essa pesquisa procura examinar a composição 

social dos principais partidos políticos brasileiros tendo em vista um universo dos senadores 

eleitos. Trata-se de conjugar a inspiração desse autor, sua metodologia e hipóteses, mas 

replicadas a um universo diferente, qual seja, a composição social dos partidos no Senado. 

A composição social será analisada por meio de dois indicadores, que são a profissão 

exercida pelo parlamentar antes do início na carreira política. E o perfil educacional, grau de 

escolaridade e diplomas universitários. Espera-se que possamos testar aquilo que Rodrigues 

identifica para os deputados federais: maioria de empresários nos partidos de direita, e 

profissionais liberais e do magistério nos partidos de esquerda. Além do mais, indivíduos 

ligados aos diplomas intelectualizados, profissionais manuais e de ensino médio nos partidos 

de esquerda.  

 

Qual período?  

1998-2010, porque é o período que o autor inicia a sua pesquisa e a partir do qual existe 

comparação possível entre dois momentos diferentes da política nacional, um com o partido 

vitorioso na disputa nacional o PSDB e o outro com o vencedor representado pelo PT. 

 

Quais partidos escolhidos?  
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Diferentemente de Rodrigues (2002), que escolhe apenas seis partidos, essa 

apresentação abrangerá todos os partidos representados no Senado, pois a exclusão de alguns 

acarretaria na diminuição muito significativa do universo de indivíduos analisados. 

 

Quais as fontes da sua pesquisa? 

Leôncio usa as fontes da Câmara dos Deputados, i.e., o Repertório Biográfico. 

Entretanto, a fonte equivalente para os Senadores, o Perfil Biográfico editado pela Secretaria 

do Arquivo do Senado (Sarq-Senado) são reconhecidamente muito menos completas do que 

aquele material editado pela Câmara. De modo que a fonte usada para cumprir os objetivos 

propostos será o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, da FGV explicar rapidamente o que 

é. 

 

Qual a metodologia utilizada?  

A metodologia consiste na elaboração de uma base de dados quantitativos contendo 

informações sobre o perfil dos políticos eleitos para o Senado no período da pesquisa. A partir 

da fonte acima mencionada.  

 

Quais os resultados esperados?  

A confirmação de uma hipótese de Leôncio – conexão entre ideologia e bases sociais - 

e a negação de outra, a da popularização. 
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APRESENTAÇÃO  

A potencial interação entre os medicamentos contraceptivos orais e aqueles 

destinados a evitar convulsões pode minimizar a atividade contraceptiva, propiciando gravidez 

indesejada. Fatores individuais predispõem a maior ou menor risco de gravidez. O uso de 

anticonvulsivantes (drogas antiepiléticas) por pacientes gestantes deve ser ponderado pelo 

médico em função de associação a malformações fetais intrínsecas àqueles, além de 

comprometimento das funções cognitivas dos descendentes. A falta de conhecimento por 

parte das usuárias e dos profissionais da saúde sobre o risco de concepção inviabiliza a 

possibilidade de manejo precoce por parte do médico, no sentido de adequar a dosagem do 

anticonvulsivante ao menor nível possível para controlar as crises. A prevenção da concepção, 

tal como o uso adicional de outros métodos contraceptivos, não é efetuada pela não 

expectação de gravidez. A superação deste quadro exige conhecimento das evidências 

científicas existentes bem como sobre as interações medicamentosas e seus mecanismos de 

ação. 

 

PROBLEMA 

Os anticonvulsivantes alvos são medicamentos enquadrados na classe “D” da 

categorização de risco na gravidez do Food and Drug Administration - FDA-, o que implica em 
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dizer que há evidência positiva de riscos ao feto humano,  mas os benefícios do uso em 

mulheres grávidas podem ser aceitáveis, pois superam os danos, por exemplo, se o fármaco é 

necessário em uma situação de ameaça à vida da mulher grávida ou para uma doença grave em 

que fármacos mais seguros não possam ser usados ou são ineficazes (CONSÓRCIO PARANÁ 

SAÚDE, 2011). Quase metade das mulheres com epilepsia não tratada apresenta aumento na 

frequência de crises durante a gestação. Essas crises podem levar a episódios anóxicos, o que 

leva a um aumento na incidência de deficiências congênitas ao nascimento (HOWLAND, 2007); 

isto torna o uso do medicamento anticonvulsivante importante durante a gestação. Logo, o 

uso do anticonvulsivante na gestação é justificável, mas apresenta riscos potenciais ao feto. 

Como meio de minimizar tais riscos, a monitoração deve ser criteriosa, devendo o profissional 

médico optar por medidas preventivas, dentre as quais: a administração de doses mínimas 

efetivas ou até mesmo fracionamento de doses, preferencialmente sem associar mais de um 

anticonvulsivante; ingestão de folato antes e durante a gestação; uso de fitomenadiona antes e 

depois do parto; a monitoração de parâmetros clínicos intrauterinos (desenvolvimento do tubo 

neural) e neonatais (níveis de glicose e defeitos de coagulação) (FORMULÁRIO TERAPÊUTICO 

NACIONAL, 2010; HIRAMA et al, 2008). O ideal é que a prevenção ocorra desde o início da 

gravidez. O fato de uma mulher engravidar não intencionalmente, fazendo uso de 

anticoncepcionais e de um anticonvulsivante, pode retardar o reconhecimento da gravidez e 

consequentemente, postergar tais medidas preventivas.  

 

JUSTIFICATIVA 

O consumo de medicamentos anticoncepcionais orais e de anticonvulsivantes pelos 

pacientes atendidos nas UMS´s em Curitiba é recorrente, e muitas vezes envolve uso 

concomitante das categorias. A importância de pesquisar a possibilidade de redução do efeito 

contraceptivo visa não apenas a prevenir a gravidez não planejada, mas principalmente aquela 

indevida, seja por trazer riscos à gestante ou má formação ao feto. Portanto, a presente 

pesquisa pode servir como base teórica para reforço aos programas de Planejamento Familiar e 

à prevenção de gestações de risco, bem como subsidiar a instituição responsável, no caso 

Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, a conceber estratégias preventivas. 

 



141 
 

OBJETIVOS:  

  

 Realizar análise das informações disponíveis em fontes bibliográficas 

selecionadas. 

 Organizar as informações encontradas, em formas que facilitem consultas e uso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ácido valpróico (valproato) e diazepam parecem não diminuir a capacidade 

contraceptiva dos CO, sejam estes pílulas combinadas ou minipílulas. No entanto, importantes 

interações ocorrem quando há uso simultâneo destes CO com as DAE carbamazepina, fenitoína 

e fenobarbital, as quais acarretam redução nos níveis plasmáticos dos hormônios, 

possibilitando a ocorrência de sangramentos intermenstruais e gravidez. Fatores individuais 

predispõem a maior ou menor risco de gravidez. Os mecanismos envolvem indução enzimática 

das CYP 450 e o aumento da síntese de globulinas de ligação dos esteroides sexuais. Os riscos 

teratogênicos associados às DAE são potenciais, contudo havendo assistência pré-natal 

precoce e monitoração médica cuidadosa, geralmente ocorrem menos complicações maternas 

e fetais. Casos de gravidez de risco não esperada podem estar se repetindo em função do 

desconhecimento das interações. Por isto, a presente pesquisa pode servir para consulta pelos 

profissionais de saúde assim como para embasar um sequencial trabalho que enfoque formas 

de manejo da interação e maneiras eficazes de divulgação de informações às pacientes e aos 

profissionais de saúde.  
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Apresentação  

Sendo de cunho analítico, filosófico e epistemológico e de caráter exploratório, este 

trabalho terá como proposta analisar a aplicabilidade da teoria da complexidade, propagado 

por Edgar Morin, na comunicação de massa, levando em consideração o seu impacto, 

enquanto leitura da realidade na publicidade. Inicialmente, através de uma análise crítica, será 

apresentado a visão cartesiana e os métodos da teoria da simplificação. E também, a 

consolidação do paradigma clássico na comunicação, em contraposição aos conceitos da 

complexidade, apresentado por Edgar Morin e a Escola Francesa. Pois, como afirma Morin: “A 

complexidade não elimina a simplicidade e sim preenche os espaços nos quais a simplicidade 

desintegra o real” (MORIN, 2011, p.6). Em um breve contexto histórico será apresentado a 

comunicação social, seu surgimento e principais teorias. Durante esse processo será analisado 

a aplicabilidade da teoria da complexidade na comunicação social. O objetivo final do trabalho 

é esclarecer se existem possibilidades de aplicação da teoria da complexidade no âmbito da 

comunicação social, em especial da publicidade e propaganda.  

 

Problema  

É possível aplicar a teoria da complexidade no âmbito da publicidade e da propaganda?  

 

Justificativa  

Em sua obra Introdução ao pensamento complexo, Edgar Morin traz conceitos 

interessantes a serem discutidos, do ponto de vista da compreensão da realidade. Nela, ele 
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contrapõe questões relevantes sobre o paradigma da simplificação, propagado por René 

Descartes que, em sua obra Discurso do método, propõe regras sobre como entender e 

conceber o conhecimento. À visão cartesiana, Morin chama de paradigma da simplificação, 

devido ao método ser reducionista e, segundo ele, falho:  

A complexidade surge, é verdade, lá onde o pensamento simplificador falha, mas ela 

integra em si tudo o que põe ordem, clareza, distinção, precisão no conhecimento. Enquanto o 

pensamento simplificador desintegra a complexidade do real, o pensamento complexo integra 

o mais possível os modos simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, 

redutoras, unidimensionais e finalmente ofuscante de uma simplificação que se considera 

reflexo do que há de real na realidade (MORIN, 1998 e 2011).  

O modo simplificador de pensar mutila nossas ideias. Por isso, a complexidade seja 

talvez a saída para um pensamento contemporâneo mais completo quanto ao nosso modo de 

pensar. Para o autor “ainda estamos cegos ao problema da complexidade” (MORIN, 2011, p. 

15).  

Mas, por onde começar a tecer? Ou seja, por onde começar a mudar nosso modo de 

pensar, considerando a complexidade do real e não meramente a simplificação do mesmo? 

Para isso, será preciso reformular e reaprender o modo de conhecer e ver o mundo, inclusive 

dentro da Comunicação Social e da Publicidade.  

Por isso, ademais de explicar a visão cartesiana e a diferença com a visão de Morin, 

num segundo momento, o artigo pretende relacionar o paradigma da complexidade com a 

comunicação de massa, tendo em vista que o objetivo não é descrever a teoria da 

comunicação, mas situar o paradigma da complexidade dentro da história e das correntes na 

teoria da comunicação.  

 

Objetivo Geral  

Analisar a possibilidade de aplicação da teoria da complexidade na publicidade e 

propaganda.  

 

Objetivos Específicos  
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Apresentar uma análise introdutória da visão do paradigma da simplicidade propagado 

por René Descartes e, em contraposição, demonstrar o contexto da teoria da complexidade 

estabelecida por Edgar Morin. Num segundo momento, apresentar as teorias e principais 

escolas sobre a comunicação analisando a aplicabilidade dos conceitos da complexidade na 

comunicação, com um breve contexto histórico. Relacionando Comunicação X Complexidade.  

 

Procedimentos metodológicos  

Partindo de uma análise filosófica e epistemológica sobre a aplicação da teoria da 

complexidade no âmbito da comunicação, num primeiro momento, e do ponto de vista 

metodológico, esse trabalho tem caráter exploratório, pois a intenção inicial é explorar e 

entender o paradigma da complexidade, contrapondo-a à visão cartesiana da realidade. Para 

coletar esses dados e informações, será feito uma pesquisa bibliográfica com base em autores 

como Edgar Morin, Renè Descartes e outros que possam contribuir com este propósito.  

Para análise da aplicabilidade da teoria da complexidade na comunicação serão usados 

também autores da teoria da comunicação como: Antonio Hohlfeldt, Armand Mattelart, Carlos 

Alberto Araújo, Giovandro Marcus Ferreira, dentre outros comentadores da relação entre 

complexidade e comunicação.  

 

Discussões  

Em seus estudos René Descartes se intriga com as fórmulas, tentando criar um 

método de compreensão e apreensão do real que fosse capaz de simplificar a realidade e 

resolver os problemas epistemológicos de seu tempo. A partir daí, ele desenvolve seu método 

com as seguintes regras: a evidência, cuja proposição é de “nunca aceitar coisa alguma como 

verdadeira sem que a conhecesse evidentemente como tal” (DESCARTES, 2009, p. 33); a 

divisão, onde é necessário dividir “cada uma das dificuldades que examinasse em tantas 

parcelas quanto fosse possível e necessário para melhor resolve-las” (DESCARTES, 2009, p. 34); 

a síntese, onde é preciso “conduzir por ordem meus pensamentos” (DESCARTES, 2009, p. 35), 

do mais simples ao mais composto seguindo uma ordem e a comprovação, onde se faz 

“enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir” 

(DESCARTES, 2009, p. 35). Tendo o método e para que haja uma eficiência nesse processo é 
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preciso considerar cada uma das ciências em particular para saber da possível aplicabilidade 

das regras. Neste sentido, explica Descartes:  

 

(...) teria de supô-las como linhas, porque não encontrava nada 
mais simples nem que pudesse representar mais distintamente à 
minha imaginação e aos meus sentidos; mas, para reter e 
compreender várias ao mesmo tempo, eu precisava explicá-las por 
alguns sinais, os mais curtos possíveis (...) (DESCARTES, 2009, p. 
38).  
 
 

Para Descartes as regras deveriam ser minuciosas, precisas e avaliadas com muito 

cuidado para não haver precipitações, nem erros. Portanto, as leis gerais eram mais 

interessantes, pois colocavam ordem e se fossem seguidas facilitaria o entendimento.  

Para Morin: “A ordem se reduz a uma lei, a um princípio. A simplicidade vê o uno, ou o 

múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo” (MORIN, 2011, 

p.59). Ou seja, segundo Morin, Descartes não levou em consideração que tudo está interligado 

e relacionado, de tal modo que o mundo, a sociedade e os indivíduos pertencem a um todo 

complexo. Segundo Morin a complexidade é (...) um tecido (complexus: o que é tecido) de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca ao paradoxo do uno e do 

múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, acasos, que constituem nosso mundo 

fenomênico (MORIN, 2011, p. 13).  

Portanto, as discussões deste trabalho estão baseadas na propagação e nas 

informações que traz o discurso de Descartes, quanto ao processo simplificador de aprender e 

esquematizar o conhecimento, e, por outro lado, a complexidade apresentada por Morin, cujas 

considerações podem ser feitas quanto às variáveis do processo comunicacional, sem, no 

entanto, eliminar o paradigma clássico.  

Essas considerações, estão baseadas nos estudos da Escola Francesa, a partir da 

“identificação de uma nova forma de cultura na sociedade contemporânea, a cultura de massa, 

gerada essencialmente a partir dos mass media” (ARAÚJO). 

 

Considerações finais  
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Do artigo ainda em desenvolvimento, pode-se vislumbrar seu possíveis benefícios aos 

processos comunicacionais, pois, este trabalho visa, como relevância acadêmica, levantar 

questões de como os profissionais da área de comunicação aplicam a complexidade. Também 

tem especial relevância a forma subjetiva com que a sociedade de massa é atingida pelos meios 

e quais são os impactos e danos produzidos sistemicamente pelo paradigma clássico, ou a 

teoria da simplificação. Considerando ainda que a teoria da complexidade aborda questões 

relevantes ao processo comunicacional, e que tanto a complexidade quanto a comunicação são 

complexas, este trabalho conclui por considerar que é preciso de ferramentas que permitem o 

entendimento de ambas, porém sem que sejam simples e redutíveis.  
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Devido às exigências do mercado, as empresas e o setor público estão investido cada 

vez mais em recursos para elevar a qualidade de seus produtos e serviços. Uma das 

ferramentas utilizadas é a Controladoria, pois é através dela que os gestores poderão verificar 

se os recursos estão sendo bem aplicados. A Controladoria tem com função auxiliar na 

definição de estratégias e objetivos, elaboração de orçamento, normas planejamento, 

implantação e/ou implementação dos modelos de decisão e gestão da informação. Diante 

disso, surge a seguinte questão: Os Estados Federados possuem unidades de controladorias 

institucionalizadas? Se sim, quais são suas funções? Assim, o objetivo geral desse trabalho é 

investigar se os Estados Federados possuem institucionalizadas unidades de controladorias e 

quais são as funções desempenhadas. Este estudo ganha relevância, na medida em que, diante 

dos escândalos ocorridos a respeito de desvios de orçamentos públicos, é necessário divulgar a 

controladoria e fortalecer a sua importância no setor público. 

 

Referencial Teórico 

A controladoria surgiu nos EUA, na metade do século XIX, em decorrência da 

industrialização ocorrida no país, e se desenvolveu da necessidade de neutralizar os efeitos 

negativos do ambiente econômico e de identificar vantagens competitivas. Muito se discute 

sobre a controladoria, alguns a confundem com a própria contabilidade gerencial, porém, 

Catelli (2006) expõe que a controladoria, enquanto órgão administrativo é responsável por 

mailto:jucarol_s@yahoo.com.br
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fornecer informações tempestivas e úteis para o processo decisório. A Controladoria está 

voltada para mensuração da riqueza, para a criação do modelo de gestão, além de auxiliar os 

gestores na sua tomada de decisão. Tem como base a relação entre os conceitos de outras 

áreas. 

Antes do surgimento da controladoria, cabia à contabilidade fornecer as informações 

necessárias para dar apoio à tomada de decisão das organizações. Porém com a evolução das 

empresas, a contabilidade passou a ser tornar ineficaz para o fornecimento de dados para o 

gestor decidir sobre o futuro da organização, tendo em vista que a contabilidade detém apenas 

parcela das informações necessárias. Para Frezatti (2009, p. 28), a evolução da controladoria 

está ligada diretamente a importância de possuir informações relevantes para subsidiar o 

processo de planejamento, execução e controle das organizações. O papel da controladoria se 

torna extremamente necessário para o auxílio da gestão empresarial, pois ela cria relatórios 

que saem da visão estritamente financeira e dão modelos de tomada de decisão que estudam o 

ambiente interno, micro e macro ambientes econômicos, viabilizando e agilizando a atuação 

estratégica - organizacional. Assim, a controladoria associada a um modelo contábil – 

financeiro, formam um quadro de avaliação de desempenho, que permite avaliar o estado atual 

da empresa como também projetar e simular cenários futuros. 

A controladoria no setor público tem o poder de fiscalizar como estão sendo 

contabilizados, o montante que foi arrecadado pelo Governo e qual a destinação dada a essa 

verba. Para Oliveira (2010) a controladoria no setor público tem o objetivo de garantir que os 

recursos sejam eficientes e eficazes para a sociedade. Para o autor, se a área de controladoria 

está inserida num contexto de administração pública, ela possui o papel de contribuir para 

otimização do resultado econômico e dos recursos para a sociedade como um todo. Segundo 

Oliveira (2010), as principais necessidades da existência de controladoria no setor público está 

relacionada com a assessoria, controle operacional e econômico e a otimização. A 

controladoria na gestão pública está se tornando uma ferramenta muito importante, pois a 

gestão pública tem que se preocupar com o planejamento e com as decisões de investimentos, 

além de melhorar a transparência dos seus resultados afim de que a sociedade veja como eles 

estão sendo aplicados. 

 



151 
 

Metodologia 

Este artigo é suportado pelos seguintes tipos de pesquisas: 

a) quanto aos meios enquadra-se como descritiva, pois objetiva descrever as funções 

da controladoria do Poder Executivo Estadual, e documental, pois é construída com dados 

obtidos em documentos escritos disponibilizados nos seus respectivos sítios;  

b) quanto aos fins a presente pesquisa enquadra-se como exploratória, pois visa uma 

maior familiaridade com o problema (Gil, 2002). O universo amostral compreende 27 (vinte e 

sete) instituições brasileiras do Poder Executivo Estadual. Sendo que a amostra se deu de 

forma intencional devido ao fraco desenvolvimento das ferramentas gerenciais na parte de 

controladoria nos setores públicos e a escassez de estudos com este tema.  Os dados foram 

coletados dos sites dos estados brasileiros que declaram a existência de unidades de controle, 

no período de abril a maio de 2012. Os dados coletados foram analisados tendo como base as 

funções declaradas por Suzart et al (2011).   

 

Desenvolvimento 

Após acessar os sítios do Poder Executivo dos Estados observou-se que uma unidade 

de controle existe em 24 dos 27 estados brasileiros, porém nem todas possuem a denominação 

padrão de Controladoria. A denominação varia de estado para estado, como Controladoria 

Geral do Estado, Auditoria Geral do Estado e Secretaria de Estado de Controle e Transparência, 

conforme quadro a seguir:  
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Quadro 1 – Unidades de controle dos estados brasileiros. 

 

Verificou-se, ainda, que 2 (dois) estados do sul do Brasil e São Paulo não declararam em 

seus sítios a existência ou não de unidades de Controladoria. A ausência de informação deve-

se, provavelmente, ao fato de que a instituição de controle não está ligada diretamente ao 

governador, mas refere-se a uma unidade subordinada a alguma Secretaria. Com base nos 

dados acima, o gráfico a seguir indica a quantidade em percentual de estados que possui uma 

unidade de controle instituída. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Percentual de estados que possuem controladoria 

 

Dos 27 estados brasileiros pesquisados, 89% (oitenta e nove por cento) possuem 

instituída uma unidade de controle. Porém, 11% (onze por cento) não possuem ou não declaram 
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possuir uma unidade de controle. As unidades que instituíram unidades de controle as 

denominam de controladoria, auditoria e secretarias, conforme apresentado no quadro 

anterior. 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 – Denominação das unidades de controle 

 

Dos estados que declararam possuir uma unidade de controle, 71% (setenta e um por 

cento) a denominam de Controladoria, 17% (dezessete por cento) como Secretaria e 12% (doze 

por cento) Auditoria, conforme gráfico anterior. Em relação às funções desempenhadas pelas 

unidades de controle observou-se que não há uma padronização entre os estados. Dos 24 

estados brasileiros, apenas 18 publicaram suas funções, ou seja, embora 6 estados possuam 

unidades de controle instituídas, não constam em seus sites ou qualquer documentos que o 

cidadão possa ter acesso informações sobre as suas funções. Com base nas funções e na 

missão das 18 controladorias estaduais, montou-se um painel que sintetiza suas atividades, 

apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Suzart (2011) – Adaptado e atualizado 

Quadro 2 – Atividades das controladorias públicas 
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Das atividades acima, 3 (três) não tiveram marcações pois não se enquadram nas 

descrições encontradas nos sítios, são elas, elaborar e manter atualizado o plano de contas do 

ente federado; planejar, coordenar e executar funções de ouvidoria; e propor medidas para 

racionalizar o uso dos recursos públicos. Com base nas atividades desenvolvidas pelas unidades 

depreende-se que as unidades de controladoria estão alinhadas a missão do controle interno, 

estabelecida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74. Assim, nota-se uma forte 

aderência das funções declaradas pelas controladorias com as funções do controle interno 

estabelecido pela Constituição Federal. Embora a missão das controladorias estaduais não 

podem desviar-se das determinações legais, espera-se que suas funções vão além do 

atendimento das determinações legais, que volte-se suas ações para a boa gestão dos recursos 

públicos. O quadro a seguir ilustra a frequência das atividades declaradas pelas controladorias. 

 

 

Fonte: Suzart (2011) – Adaptado e atualizado. 

Quadro 3 – Frequência das atividades apontadas pelas controladorias 

 

Com base na frequência das atividades por funções construiu-se o gráfico a seguir, 

considerando a quantidade de controladorias que as citam em seus sítios: 
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Gráfico 4 – .funções desempenhadas pelas controladorias 

Conforme as informações do quadro e do gráfico acima, constata-se que 31% dos 

estados exercem o Controle Interno como função principal da Controladoria seguido de 17% 

com função Contábil e controle de risco, 16% avaliados como função Gerencial – Estratégica, 10% 

Gestão de Informação, 8% Proteção e Controle dos ativos e 1% Tributária. Sendo assim, nota-se 

que a maioria das Controladorias executam atividade de controle interno e mesmo aquelas 

enquadradas com a função contábil e gerencial têm na prática uma atuação de controle, pois 

apresentam como verbo “acompanhar/fiscalizar”, verbos utilizados para a função controle.  

 

Considerações Finais 

A controladoria no setor público tem o objetivo de garantir que os recursos sejam 

gerenciados de forma eficientes e eficazes a fim de contribuir para a otimização do resultado 

econômico da entidade e para o resultado social. Os resultados indicam que dos Estados 

Federais 27 (vinte e sete) possuem institucionalizadas unidades de controle, porém nem todas 

são denominadas de controladoria. Em alguns Estados a unidade de controle denomina-se 

Auditoria ou Secretarias de Controle. Apenas 3 (três) Estados não apresentam em seus sítios de 

forma clara a existência de unidades de controladorias. Contatou-se que 31% das unidades de 

controle exercem o controle interno, 17% exercem a função contábil e de controle de risco, 16% 

a função gerencial/estratégica, 10% a função de informação, 8% a função de proteção e controle 

dos ativos e 1% a função tributária. Nota-se que as funções das controladorias estão alinhadas 

as funções do controle internas definidas pela Constituição Federal, ou seja, está alinhada a 

observação dos aspectos legais.  
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Apresentação 

As transformações historicamente sofridas pela família incidem diretamente no papel 

da escola. Esta vem assumindo tarefas múltiplas, para além da sua especificidade, o que 

desqualifica sua função principal direcionada ao ensino, para tarefas de cuidados com a saúde, 

o bem estar físico e emocional dos estudantes.  

Contraditoriamente e apesar disso, tanto a sociedade em geral quanto as famílias têm 

uma alta expectativa em relação a esta instituição no que tange à sua função de ensinar.  

Para as crianças, as contradições parecem ainda mais acentuadas. Destaca Salvari 

(2012) que as significações em torno do aprender e do não aprender repercutem de maneira 

importante na dinâmica familiar. A autora explica que, “ser bem sucedido na escola significa 

para a criança ser considerado pelos pais e pela sociedade. O fracasso, por outro lado, pode 

representar a renúncia a tudo isto...” (SALVARI, 2012, p. 21) 

Estas contradições revelam a necessidade de se construir uma relação mais qualitativa 

entre família e escola. Cabe lembrar que, como nos ensina Saviani (2007), o principal papel da 

escola é o acesso ao saber cientificamente elaborado, transformado em saber escolar.  

A aproximação entre estas instituições pode gerar conhecimento mútuo, permitindo 

desfazer julgamentos precipitados por parte dos profissionais da escola em relação às famílias 

dos alunos e destas em relação aos profissionais.  
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Problema 

Diante do exposto, a pergunta que se pretende responder com esta pesquisa é: “a 

maior participação das famílias na escola é fator significativo para a ampliação da 

aprendizagem dos alunos?”  

 

Justificativa 

Tal indagação e interesse pela temática se justificam pelo fato de que é muito comum 

ouvirmos na escola, em diferentes momentos, queixas como: a família não acompanha o 

desempenho dos filhos na escola, os pais não atendem a solicitação para levar a criança aos 

atendimentos especializados, esta família não impõe limites ao filho, não verifica as agendas, 

entre outras. 

Por outro lado, muitas famílias comparecem à escola com queixas em relação à escola 

em função de aspectos metodológicos, relação professor/aluno, entre outros.  

Acredita-se que uma ampliação da participação qualitativa da família junto à escola, 

possa contribuir para mudanças significativas, permitindo um tempo mais produtivo para as 

crianças da escola pública. 

Entretanto, não basta estreitar os laços família e escola, é fundamental que haja 

qualidade nesse processo de interlocução, o que exige o estabelecimento de objetivos de 

abrangência ampla e específica, listados a seguir. 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral proporcionar momentos de reflexão e 

orientação às famílias, para que compreendam, valorizem e contribuam com o papel da escola 

na formação das crianças. Os objetivos específicos são: proporcionar momentos de orientação 

e formação direcionados às famílias, visando sua participação e intervenção mais qualitativas 

junto à escola; fortalecer as ações pedagógicas, por meio da ampliação da participação das 

famílias na vida escolar das crianças; contribuir para a construção e fortalecimento de uma 

relação dialógica entre professores e famílias; fortalecer, respectivamente, o papel da escola e 

da família no que se refere ao processo educacional das crianças. 
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Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa-ação está sendo realizada numa escola municipal de Curitiba, com início 

no mês de julho, sendo coordenada pela pedagoga. Além das características próprias da 

pesquisa-ação, que exigem engajamento do pesquisador, pretende-se considerar as 

contradições presentes no objeto de pesquisa. Portanto, a análise da relação família - escola 

será feita considerando-se, estas duas instituições sociais, situadas e determinadas histórica e 

politicamente.  

Pretende-se instituir ações como: reuniões com as famílias, levantamento de temas de 

interesse, envio de textos com temas sobre “a importância de estabelecer limites”, “como 

ajudar seu filho nas tarefas de casa”, “desenvolvendo a autonomia das crianças”, entre outros 

que se percebam necessários no decorrer do trabalho. 

É, ainda, intenção desta pesquisadora, envolver toda a escola em ações que 

promovam uma maior interação família-escola, por meio das quais familiares e crianças possam 

realizar atividades escolares, trocar correspondências e brincar juntos. 

 

Discussões 

O sentimento de infância e de família tal como conhecemos hoje nem sempre existiu, é 

também resultado de um processo histórico. Ariès (1981 apud Salvari, 2012) explica que, na 

Idade Média, logo que encerrava o período de amamentação, a criança era inserida nas 

atividades laborais e sociais do mundo adulto. Não havia, portanto, a infância enquanto fase 

particular da vida.  

Ainda na Idade Média, os laços familiares não eram marcados afetivamente, mas por 

consanguinidade. Ariès relata que “até o século XV a família era uma realidade moral e social, 

mais do que sentimental...” (Ariès, 1975 apud Szymansky, 2002, p. 24). 

É no século XVI que se observam vestígios de transformações nos conceitos de 

infância e família, por meio de imagens que retratavam momentos em família, com crianças 

próximas aos adultos e brincando. Mas, a visão da criança como um ser com características 

próprias, que dispensa cuidados específicos pode ser constatada por volta dos séculos XVII e 

XVIII. Já num período subsequente, por influência da Igreja, o foco da educação das crianças é 

o disciplinamento.  
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Já a configuração e verdade aceita enquanto família é aquela defendida pela Igreja e 

pelo modelo burguês, a família nuclear, formada por pai, mãe e filhos. Nesse modelo há uma 

forte hierarquização, sendo que o pai é a figura de autoridade e a mãe a figura que 

representava o lar, o cuidado. (SZYMANSKY, 2002) 

A autora finaliza seu texto explicando que a família contemporânea é constituída por 

variadas formas de organização e, consequentemente, uma multiplicidade de formas de 

emocionar, interpretar e comunicar. (SZYMANSKY, 2002) 

Destaca-se que, tanto as Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino Fundamental 

(CURITIBA, 2006a, p. 161), quanto para a Educação Infantil (CURITIBA, 2006b) expõem 

objetivos relacionados à família, a serem desenvolvidos com as crianças. 

 

Considerações Finais 

Trata-se de um projeto em desenvolvimento, portanto estas considerações são ainda 

parciais. Nesse sentido, destacam-se alguns desafios observados e experimentados no 

decorrer da aplicação do referido projeto:  

Considera-se que o tempo disponibilizado para o projeto (um semestre) precisa se 

revisto pela instituição mantenedora, pois é limitado para o cumprimento de tal tarefa, o que, 

por outro lado, não desqualifica a relevância da experiência.  

O envolvimento do grupo é ainda um ponto a ser trabalhado, pois tem sido um dos 

obstáculos vivenciados. Parece haver certa resistência em relação às intervenções realizadas 

pela pedagoga na escola. Este fator que merece atenção da equipe gestora, a fim de 

superação, pois qualquer trabalho que se pretenda desenvolver no interior de uma escola 

exige envolvimento coletivo.  

Como a participação das famílias nas palestras promovidas também tem sido aquém 

do esperado, foi aplicado um instrumento para levantamento de interesse nestas atividades, 

horários e dias da semana mais favoráveis e temas considerados relevantes. Por meio do 

instrumento aplicado verificou-se que as famílias têm interesse pela atividade e algumas 

fizeram comentários que são relevantes para a continuidade do trabalho, bem como, poderão 

ser utilizadas em reflexões direcionadas ao Projeto Político Pedagógico da escola, para ações 

futuras.  
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Acredita-se que as discussões proporcionadas no ENFOC (Encontro de Iniciação 

Científica e Fórum Científico), serão também produtivas e conduzirão a reformulações deste 

projeto ou ações posteriores, nesta ou outras instituições de atuação da pesquisadora em 

questão. 
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Esta pesquisa propôs como tema de estudo a cooperação internacional, governança 

global e novos atores. Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica para descrever teorias e 

pontos de vista que abordassem aspectos relacionados à governança para a busca da produção 

de conhecimento, de modo a desenvolvê-las no âmbito acadêmico. A bibliografia levantada 

serviu de fundamento para a pesquisa, que teve por finalidade descrever os principais 

conceitos referentes à Governança: Sociedade civil, Cidadania, Regimes Internacionais, 

Globalização e Organizações Internacionais.  

Novos atores como os blocos dos países emergentes, empresas transnacionais, 

organizações não governamentais internacionais, redes e fóruns globais caracterizam um 

multilateralismo complexo que requer novos processos de participação, negociação e tomada 

de decisão a cerca de questões e desafios globais à humanidade. Temas desde segurança 

internacional, questões ambientais até direitos humanos demandam a superação das 

incertezas e assimetrias que dificultam a cooperação entre os atores internacionais, 

principalmente entre os novos atores como os blocos dos países emergentes, empresas 

transnacionais, organizações não governamentais internacionais, redes e fóruns globais. A 

problemática deste trabalho parte da compreensão de qual é o papel dos novos atores na 

cooperação internacional e na busca de uma governança global.  

 

 

 

mailto:madamebutterfly.c@gmail.com


163 
 

Justificativa  

O século XXI caracteriza-se pela introdução de novos temas internacionais e conflitos 

sobre o atual padrão, no qual a ordem encontra-se abalada e que a partir da implantação de 

outro padrão se restaure a ordem. A proposta da governança global não é a de pacificação 

completa dos fatos, mas sim um modelo de política que vise o bem comum, estabilidade 

econômica mundial e segurança universal, são medidas que se adequam ao mundo pós-guerra 

fria, um mundo que exige cooperação mútua, no qual não deve haver o pressuposto de 

uniformidade, mas de diversidade em que aspectos de bem comum vem à frente de aspectos 

como politica, religião, economia, etc. aderindo à percepção de “vizinhança global”. Porém a 

ideia de valores comuns não se adequa igualmente para todos, ela varia, o que diminui a 

possibilidade de uma política cosmopolita, pois se sobressai, por exemplo, o fato da 

diversidade sobre a união.  

Por conta das diversas mudanças e momentos de transição que o mundo vem 

passando em diversos aspectos, o futuro e o presente ainda encontram-se imprevisíveis, e um 

cuidado a ser tomado a cerca das políticas de ajuda, é de não torna-las imperativas e de 

dominação, mas de interdependência e cooperação. Com a globalização e a capacidade 

reduzida de alcance de políticas externas estatais do governo, novos atores surgem no cenário 

internacional, estes ajudam na formulação de políticas públicas e facilitam a resolução de 

problemas provenientes da demanda global. Quando a ineficiência nos serviços prestados pelo 

estado, também há déficits nas políticas de ajuda pois quando os interesses dos Estados 

tornam-se unilaterais e restritivos, dificulta-se a possibilidade de cooperação, e enfraquece o 

desenvolvimento tanto para o sul quanto para o norte, cai a taxa a longo prazo de estabilidade 

financeira, conservação do meio ambiente, segurança e paz mundial.  

Em face dessa realidade apresenta-se primeiramente a contextualização de 

Governança Global no mundo pós-moderno e a necessidade da dissolução de uma hegemonia 

nacional em uma comunidade global. Apesar de acontecimentos se espalharem de forma 

global, ainda há a existência de Estados Soberanos que têm como função a preservação dos 

valores e da identidade presente dentro de seus territórios. O processo que proporcionou 

maior interação entre as relações internacionais foi a globalização, que permitiu uma 

transformação social entre os diversos atores e agentes do sistema, questionando a posição do 
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Estado perante o sistema internacional, salientando a diferença existente entre soberania 

(como o poder do Estado) e nação (como a convergência de interesses entre um determinado 

regime e a população), assim como assumindo a força das transnacionais em influenciar 

decisões.  

Para tanto os objetivos do presente trabalho são avaliar as possibilidades e limites da 

governança global, assim como as condições necessárias para a superação das incertezas e 

assimetrias que dificultam a cooperação entre os atores internacionais.  

Os procedimentos metodológicos utilizados serão a revisão bibliográfica para a análise 

dos conceitos de governança global, regimes internacionais e sociedade civil. A abordagem 

metodológica para o conceito de cooperação ao desenvolvimento pode partir de diversas 

vertentes, como a sociológica que pretende analisar os aspectos econômicos, políticos e 

jurídicos que impedem uma totalização dos problemas. Uma histórica que facilite a 

compreensão das relações internacionais pela sua origem e progresso. O método sócio-

histórico tem como principais atores, as estruturas e as suas interações, levando em 

consideração as distribuições de riqueza e poder dentro da economia política internacional, 

isso mostra a ligação que existe entre política e economia no âmbito mundial e das relações 

internacionais.  

 

Discussões  

O surgimento das organizações não governamentais, advinda dos três pilares 

modernos sobre a ordem mundial, a internacionalização da função pública, o desenvolvimento 

sustentável e a reorganização das relações internacionais, mostra a possibilidade de uma 

sociedade civil global por meio de novas formas de ação social, assim com a existência de uma 

globalização econômica e de um desenvolvimento que promove uma maior solidariedade entre 

os cidadãos. Para Hoffman (2004) o conceito de sociedade civil global pode ser entendido 

como o relacionamento entre grupos, indivíduos ou visto do ponto de vista marxista como 

classes sociais que interagem e se desenvolvem para além do Estado. Para autores como 

Gilberto Dupas (1999), a nova ordem mundial está atrelada ao resgate da divida social.  

Liszt Vieira (2005) vê a necessidade crescente da criação de uma Sociedade Global, 

visto o processo de restauração que vem passando o sistema internacional, no sentido de 
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aumento de ONGs e organizações governamentais. O poder centraliza-se nas mãos do Estado 

nacional, e este é incumbido de resolver problemas, que com a introdução de uma sociedade 

global diminuiria seu poder de resolução dos mesmos, isto porque a nova ordem mundial 

transformaria as políticas internacionais e transnacionais. Mas isso não significa perda do poder 

do Estado, pois uma regulação de políticas públicas daria mais espaço a ONGs como 

formuladores de política.  

A sociedade civil global é imbuída de características como, atuação em âmbito 

supraterritorial, de nível global, não-capitalista, não-hierárquica, e preocupada em superar 

ideologias, estruturas e processos em busca a democratização, e de conceitos universais de 

cidadania. A criação de uma esfera pública transnacional permite o diálogo entre interesses 

públicos internacionais e patrimônios comuns à humanidade, deste diálogo novas normas de 

Direito Internacional podem surgir, tornando-as direitos universais. Os movimentos sociais 

também fazem parte da sociedade civil global, no sentido de proporcionar a modernidade uma 

visão mais ampla dos acontecimentos dentro do tempo e do espaço, a ponto de apresentar 

novas alternativas aos problemas existentes, numa perspectiva coletiva de solidariedade 

global.  

Com a formação da Comissão sobre governança global da ONU, em 1990, a ideia era 

obter uma visão comum para resolução de problemas em comum, era “a totalidade das 

diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram 

seus problemas em comuns”. (GONÇALVES, 2011, p. 30), o conceito de governança passa a ser 

a maior participação de Estados, sociedade civil e empresas. Com a declaração do milênio da 

ONU em 2000, a governança também se torna sinônimo de meta para erradicação da pobreza, 

fome e violência.  

O conceito de regime internacional é o de arranjos institucionais permanentes criados 

para facilitar o entendimento e promover a cooperação. Desse modo a governança muito se 

assemelha ao conceito de regime internacional, em que ambas levam em consideração a 

prática social e prioriza o consenso. Mas uma diferença essencial entre governança e regime, é 

que enquanto regimes são mais específicos e fechados, a governança é mais abrangente e 

ampla, no qual enquanto a governança remete a ordem global e regime a temas específicos.  
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Após reflexão sobre o tema analisa-se que o ponto principal da governança global e da 

cooperação internacional é formar cada vez mais países doadores, e proporcionar cada vez 

mais uma relação de equidade entre norte e sul, para que a cooperação seja feita de forma 

mais completa, a formulação e implantação de novos projetos por meio da sociedade civil 

global e de organizações não governamentais.  
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RESUMO 

Esse projeto tem como finalidade, apresentar alguns conceitos sobre o corpo e 

comunicação. Por meio da fotografia pode-se apreciar intelectualmente as abordagens 

transdisciplinares do corpo que a partir da década de 1970 é protagonista de várias 

manifestações artísticas.  

Nesse sentindo Villaça e Góes (1998) apresenta, “está em cena, sem que haja qualquer 

possibilidade de predizer o futuro e seus limites” (apud SANTAELLA, 2004, p. 27). Harry Pross 

também pensa o corpo como a primeira mídia1, ou seja, “todo processo comunicativo tem suas 

raízes em uma demarcação espacial chamada corpo” (apud BAITELLO, 1998, p. 11). O corpo é o 

primeiro mecanismo de transmissão de informação sendo retratado por meio do aparato 

técnico: câmera; e a partir da década de 1970, fazendo com que o corpo se torne parte 

integrante da obra. A heterogeneidade dos signos2 que compõem as imagens nessa década 

passaram por diversos tipos de ruptura, na qual partes das produções fotográficas estão 

alicerçadas. 

 

APRESENTAÇÃO 

A pesquisa tem o objetivo refletir sobre o corpo na fotografia, com o respaldo de 

pensadores das diversas áreas da ciência. Usando das reflexões de importantes agentes que 

moldaram e mudaram o pensamento contemporâneo, a necessidade da exploração da 

temática corpo, fotografia torna viável por tratar de um elemento que é comum a todos os 

seres humanos e ao mesmo tempo cheio de complexas tessituras e meandros. 
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As artes visuais, em especial a fotografia, a partir de 1970, foi usada como 

manifestação artística para exploração de questões acerca do corpo. Vários artistas usaram do 

corpo e suas simbologias como o suporte para variadas reflexão. Nesse momento, como afirma 

Lucia Santaella (2004), “foi também o período em que a resistência dos artistas à dissimulada 

servidão da arte ao mercado encontrou sua expressão”.  

Nesse período a fotografia se tornou um meio de documentação da efemeridade - por 

meio, por exemplo, da performance - e alguns artistas visuais se utilizaram dela para mostrar o 

corpo. A fotografia no ano de 1970 passa “a funcionar como meta-foto” servindo como 

trampolim para as videoinstalações marcando uma década áurea sobre as reflexões sobre o 

corpo. Constituiu-se assim, uma vertente chamada body art, arte produzida de forma pessoal, 

individual e privada, sendo um “conteúdo autobibliográfico” e o corpo sendo visto como “o 

próprio corpo desempenhando um papel” (SANTAELLA, 2004, p. 69).  

Nas décadas seguintes a reflexão sobre o corpo sinalizou as mutações físicas, já 

recorrentes, nas representações da arte visual. Em 1990 o pensar se volta para o corpo 

tecnológico4 deixando em segundo plano o corpo erótico que é a base da proposta 

pesquisada. A grande quantidade de imagens sobre o corpo, produzida entre 1970 e 2000, 

demonstra que ele esteve em evidência, assim como leituras sobre seus significados. 

 

PROBLEMA  

A pós-modernidade marca um período de grande experimentação em todas as 

linguagens artísticas, a interface entre as linguagens, contribuem para a reconfiguração de 

todos os padrões estabelecidos. O corpo passa a estar no centro das proposições artísticas 

exigindo novas conexões e formulações. James Elkins, em seu livro Pictures of the body, 

evidencia que “os corpos são expressivos de dois modos amplamente opostos: alguns agindo 

sobre o corpo do observador [...] e outro atuando sobre a mente do observador conjugando 

pensamentos sobre projeção” (apud GREINER, 2008, p. 20). Estando em todos os lugares, 

“comentando, transfigurado, pesquisado, dissecado na filosofia, no pensamento feminista, nos 

estudos culturais, nas ciências naturais e sociais, artes e literatura, Nas mídias, suas aparições 

são levadas ao paroxismo” (SANTAELLA, 2008, p. 133), essa onipresença estabelece um 
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reconhecimento sobre a forma social. Sendo importante a compreensão das mudanças 

ocorridas sobre a figura e pensamento reflexivo sobre o corpo. 

 

JUSTIFICATIVA 

O corpo e ato de comunicação estão ligados, fazendo-se partes integrantes, assim 

explica Armand Mattelart, “o termo comunicação aparece pela primeira vez em 1753, no artigo 

‘Excomunicação’ escrito por Denis Diderot, em sua Encycloédie. Desde o começo a 

comunicação”, está sintonizada com as diversas linguagens fazendo com que “a metáfora 

corporal é aquela que dá a partida o discurso e, simultaneamente, para a organização in vivo da 

comunicação, havendo uma clara dependência da referência orgânica para se entender o que 

significa comunicar algo. (apud GREINER, 2008, p. 51).  

O corpo a partir da década de 70,passa a ser tema das várias áreas do conhecimento. 

Como na medicina, biologia e artes, humanas e exatas se rendem a magnitude do corpo em 

suas tentativas infinitas de compreensão. Inúmeras pesquisas citam a obra de Foucault, “o 

processo de subjetivação sempre teve lugar especialmente através do corpo [...] No Final de 

sua longa História da sexualidade, sugere que os atos de poder não agem apenas sobre o 

corpo, mas também dentro do corpo. Mais uma vez o dilema entre dentro e fora, privado e 

público e colocado em questão” (GREINER, 2008, p. 90-91).  

Assim o corpo não pode ser entendido como um produto imutável ele depende 

diretamente da ocorrência de uma ação para ser percebido, corporificado e utilizado para a 

comunicação através da performance, quadros, reportagens, fotografia e demais linguagens. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo da pesquisa, segundo Antônio Carlos Gil, “é proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos ou quando a informação disponível para a resposta deste 

problema está em estado de desordem” (apud MUNIZ, 2012, p. 57). 

O ponto de partida desse estudo deriva da busca sobre o recorte suficiente que 

abarque a questão do corpo na fotografia. O fato de existirem inúmeros títulos que trabalhem 

com o “corpo”, facilita o estudo e ao mesmo tempo abre uma paleta de possibilidades que 
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englobam desde aspectos históricos, sociológicos, antropológicos e filosófico até os artísticos, 

o que envolve também estudos do corpo na fotografia. 

 

METODOLOGIA E VIABILIDADE  

As metodologias da pesquisa são designadas como teóricas ou fundamentais, sendo 

assim por meio da teoria será explorado o universo da fotografia erótica e a relação com o 

corpo dentro da sociedade pós-moderna, construindo, assim, conhecimento a partir da 

observação sistemática do produto idealizado.  

A pesquisa usa do approche du corps, que é debatido pela jornalista Christine Greiner 

(2007) pesquisadora que dentre as suas reflexões tem o corpo como protagonista, e a 

Comunicação e Semiótica. Na Comunicação especificamente na fotografia, Susan Sotang 

(2004) será alicerce para a abordagem dos desdobramentos sobre a fotografia e seu papel 

social. A utilização de demais autores como Lucia Santaella (2004) e Katia Caton (2009) que são 

da área de Comunicação, para a compreensão do corpo na contemporaneidade. 

 

DISCUSSÕES  

Em nossas reuniões o debate também perpassava a questão da comunicação aliada a 

arte. Pois a arte muito além de ser um aparato visual – estético –transmite mensagens, 

podendo ser grande aliada para a obtenção dos resultados propostos, quaisquer que sejam 

eles, e muito mais pertinentes, em se tratando do corpo.  

O corpo se faz presente no ambiente de aprendizagem como narrador e protagonista 

de inúmeras narrativas, inclusive as de ordem fotográfica. Pesquisei o corpo, a fotografia e o 

nu, dentro da obra de alguns fotógrafos que auxiliaram também a discussão que abordo em 

meu trabalho de conclusão de curso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estudar o corpo e suas nuance-as eróticas e pornográficas por meio da fotografia, é 

possível concluir o estranhamento que ele ainda causa sobre as pessoas. Ao ver uma fotografia 

de nu, em suma, somos levados pelo impulso erótico. Que segundo Bataille, “é na consciência 

do homem aquilo que põe nele o ser em questão” (1965, p.34).  
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Nessa linha David Le Breton, afirma: O erotismo é uma relação de satisfação recíproca 

com o corpo do outro. Implica uma confiança mútua suficiente para evitar perde-se no outro e 

para com ele viver um momento intenso de intimidade. A brincadeira de viver do erotismo é 

um confronto simbólico com a morte que se estende além da “morte de mentira”, que muitas 

vezes denomina o prazer (2003, p.163).  

Esse prazer que pode ser observador através da fotografia, levando a imaginar 

sensações que são parte de nossa intimidade ou não. A fotografia erótica induz diferentemente 

da pornográfica que é explicita. Nesse projeto de pesquisa sobre a temática central corpo, foi 

possível debater com os integrantes da linha de pesquisa muito mais do que o corpo, corpo 

erótico, corpo manipulado e o próprio “corpomídia”. Assim vamos apresentar um pequeno 

vídeo para ilustrar nossas pesquisas e a importância de observamos, conhece-lo e usa-lo como 

meio para a proliferação da comunicação. 
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A indústria hoteleira vem ganhando cada vez mais importância na economia tendo em 

vista que integra o setor de turismo, que vem se desenvolvendo nos últimos anos. Segundo 

dados da Organização Mundial do Turismo – OMT, o turismo é o terceiro setor mais lucrativo 

da economia mundial. A contabilidade de custos aplicada às entidades do setor hoteleiro tem 

sido um assunto emergente que vem ganhando destaque na busca da boa gestão dos recursos. 

A metodologia empregada na pesquisa quanto aos meios trata-se de um estudo de caso e 

quando aos fins a pesquisa é exploratória. Os resultados esperados após o estudo espera-se 

encontrar entre duas metodologias de custeio ao menos uma que de adéque à realidade da 

empresa. 

 

APRESENTAÇÃO 

A hotelaria enquadra-se como uma indústria de bens ou serviços e, assim como outro 

ramo industrial possui características específicas, em especial em sua atuação voltada não só 

para o fornecimento de hospedagem, mas também de alimentação, entretenimento, 

segurança e bem-estar dos clientes.  

Embora a primeira hospedaria que se tenha registro seja dos anos 450a.C, na Grécia 

Antiga, por ocasião dos jogos olímpicos, a indústria hoteleira passou a ser explorada 

comercialmente com a Revolução Industrial, momento em que a hospedagem passou a ser 
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tratada como atividade econômica. Porém os hotéis padronizados, estruturados com gerentes 

e recepcionistas, começaram a surgir somente no início do século XIX. 

Crescendo o setor de turismo os segmentos que compõe a sua cadeia produtiva 

crescem também, e a hotelaria é um desses segmentos. De acordo com a Associação Brasileira 

da Indústria Hoteleira – ABIH (EMBRATUR, 2000) a indústria hoteleira no Brasil gera cerca de 1 

milhão de empregos diretos e indiretos nos 18 mil meios de hospedagem existentes, com 

receita bruta em torno de 2 bilhões de dólares. A expectativa é que com a realização da Copa 

do Mundo de 2014, no Brasil, a previsão é para a geração de 31.729 empregos diretos segundo 

dados da Revista Hotéis.  

Por estas especificidades, além da dificuldade de manter um padrão no serviço 

prestado em virtude da diversificação dos clientes, é que os gestores da indústria hoteleira 

precisam escolher um método adequado às atividades da entidade. Sendo assim, este trabalho 

se debruça sobre o estudo da aplicação de custeio no setor de serviços, em especial, às 

indústrias hoteleiras.  

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Apesar das atividades econômicas voltadas para a indústria hoteleira apresentar 

grande crescimento nos últimos anos a contabilidade de custo aplicada ao setor não 

apresentou o mesmo avanço. Mesmo ao comparar a evolução do custeio aplicado às indústrias 

de bens de consumo e de bens duráveis com o aplicado às indústrias hoteleiras, observa-se que 

houve pouca melhoria neste setor em relação àquele. 

O fator que influencia fortemente a ausência de uma cultura de custeio aplicada na 

indústria hoteleira é a ausência de propriedade física dos serviços prestados o que dificulta a 

sua mensuração. Mesmo que os hotéis ofereçam produtos aos seus clientes, estes produtos 

não permitem a estocagem, fator que influência significativamente no custeamento. 

Por estas especificidades, além da dificuldade de manter um padrão no serviço 

prestado em virtude da diversificação dos clientes, é que os gestores da indústria hoteleira 

precisam escolher um método adequado às atividades da entidade. Sendo assim, este trabalho 

se debruça sobre o estudo da aplicação de custeio no setor de serviços, em especial, às 

indústrias hoteleiras. 
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Diante do exposto, este estudo visa responder ao seguinte questionamento: É possível 

aplicar a contabilidade de custos por centro de custos ou por atividades em uma indústria 

hoteleira, quais a contribuições de cada metodologia? 

 

OBJETIVOS 

Para responder a questão de pesquisa deste trabalho estabeleceu-se o objetivo geral e 

os objetivos específicos apresentados a seguir. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Segundo Marconi e Lakatos (2010 p. 65) não é possível fazer ciência sem utilizar um 

método, porém nem tudo que se utiliza de método é considerado ciência, para o autores o 

método é a maneira que o estudo é desenvolvido para se chegar a uma conclusão ou objetivo, 

são as atividades desenvolvidas de forma sistemática e racional que garante a segurança do 

resultado obtido. 

Para Cervo e Bervian (2005 p. 25) o método científico existe para se comprovar a 

verdade de determinado fatos, porém esse é só o caminho, o que realmente comprova isso são 

os fatos e as reflexões. O método científico serve para explicar a delimitação posta na 

pesquisa, assim como na coleta dos dados a serem utilizados na pesquisa e a hipótese que será 

utilizada temporariamente até que se coloque em prática a teoria estudada. 

Este trabalho se enquadra no método hipotético-dedutivo, pois parte de  um problema 

que é a falta de uma metodologia de custeio no serviço hoteleiro,  propõem-se como hipótese 

de teste os métodos de custo por centro de custo e por atividades, a fim de verificar a 

possibilidade de implantação de uma metodologia de custeio no setor hoteleiro. 

Este estudo enquadra-se quanto aos meios, como estudo de caso, pois visa analisar o 

método de custeio adequado tendo como objeto de estudo uma única indústria hoteleira. 

Serão mensurando os custos e despesas da mesma, com o objetivo de identificar entre duas 

metodologias de custeios qual será adequada à realidade da empresa e poderá contribuir com 

as demais empresas do ramo. 

Para realizar o método exploratório serão realizados levantamentos de dados 

bibliográficos relacionados a custo na prestação de serviço e custo no setor hoteleiro. O que 
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até o presente momento, foi observado pelo grupo é a falta de trabalhos acadêmicos 

abordando custos no setor hoteleiro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analise dos resultados espera-se identificar entre as metodologias de custeio 

sugeridas uma que se adéque à realidade da empresa, e por fim possa contribuir com as demais 

empresas do setor. 
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O avanço tecnológico existente nos dias atuais trouxe para as organizações mudanças 

radicais, relativas à metodologia de atuação e gestão das atividades internas. As ferramentas 

de trabalho, nos escritórios contábeis, em si são idênticas, o que muda, são as formas como são 

geridas as atividades, que em tese deveriam ser focadas na qualidade e eficiência da prestação 

do serviço. Em um primeiro momento, a proposta de pesquisa é identificar os possíveis 

desperdícios existentes em um escritório de contabilidade, para isto será necessário referenciar 

teoricamente os conceitos de custos e desperdícios e quantificar os tipos existentes, com foco 

nas atividades exercidas nos escritórios de contabilidade. Para delinear a pesquisa, optou-se 

em conceituar, de forma descritiva e embasada em conceitos bibliográficos, através de livros e 

da internet. Em um segundo momento, para se identificar e levantar os desperdícios durante as 

atividades exercidas foi realizado pesquisa de campo, por meio de um estudo de caso em um 

escritório contábil. Esta Pesquisa servirá como fonte de orientação e controle aos mecanismos 

que geram desperdício dentro dos escritórios de contabilidade, viabilizando ferramentas de 

combate a estes custos que não trazem retorno positivo, que podem ser denominados como 

“custos ocultos”. Dado aos desperdícios identificados nesta pesquisa, futuramente pode-se 

explanar ferramentas viáveis que sirvam de controle dos desperdícios, garantindo assim, uma 

gestão estratégica eficiente, e que disponha de meios que quebrem os paradigmas 

organizacionais que norteiam os gestores dentro do processo interno dos Escritórios 

Contábeis.  
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INTRODUÇÃO  

Com o avanço tecnológico existente nos dias atuais, as organizações passaram por 

uma reestruturação, relativa à informatização interna e condizente com seus processos diários, 

observa-se que a metodologia outrora adotada referente à gestão das atividades, trouxe certa 

“facilidade” no controle interno, no que tange às atividades exercidas.  

Nos setores administrativos, chão de fábricas e áreas aonde, até então, não se ouvia 

falar de informatização com objetivo de poupar tempo, melhorar em eficiência, e aumentar 

fabricação, produção ou derivados, e, principalmente fazer uso das palavras “tempo é 

dinheiro”, gerou um beneficio e juntamente com ele o desperdício em recursos.  

Quando se fala em desperdício, logo se relaciona a materiais que não serão 

reutilizados dentro do processo produtivo de uma empresa, lembrando que existem outros 

desperdícios além dos materiais.  

A proposta desta pesquisa é trazer ao leitor os possíveis desperdícios existentes e os 

custos gerados com o desperdício. Ou seja; Qual o custo relativo aos materiais que não 

poderão ser reutilizados posteriormente? Existe um controle de valores por parte das 

organizações em se tratando de materiais desperdiçados? E quando tratamos em materiais, a 

proposta não se atem somente a este fator, ou seja, às atividades se mal geridas, podem 

resultar em desperdício para uma empresa, e a respeito, trataremos posteriormente.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, tendo como método a 

observação intensiva por meio de um estudo de caso, embasado em uma entrevista não 

estruturada, com fins exploratórios, aplicada aos gestores dos departamentos existentes no 

escritório.  

O local da pesquisa foi em um escritório de contabilidade de médio porte localizado no 

Município de Curitiba-PR. Os setores que servirão de base para a realização da pesquisa são: 

Setor administrativo/financeiro, Fiscal, Contábil, Departamento de Recursos Humanos.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO  
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Custos  

As inovações existentes com o decorrer dos anos trouxe para os escritórios contábeis, 

a necessidade de uma estruturação, em se tratando de informatização. Nada, é feito sem o uso 

de ferramentas tecnológicas, o que traz de certa forma comodidade, para quem atua na área.  

O principal ponto sobre o tema é conceituar de forma embasada, o que é custo e 

desperdício. Se o principal foco de uma empresa é atingir a lucratividade e gerir todos os 

custos, como meio de melhor adequar às atividades internas, e apresentar um trabalho de 

qualidade e eficiência, sem que para se atingir estes quesitos chegue-se a uma enorme conta 

negativa, ou a identificação de falhas que trazem para a organização custos negativos no 

processo interno, é necessário compreender o que são custos e de que forma eles atuam em 

um ambiente interno.  

Segundo Figueiredo, Sandra (1997), custos, “são essencialmente medidas monetárias 

dos sacrifícios com que a organização arca para o alcance de seus objetivos”, surge partindo 

deste conceito, um questionamento, que seria um primeiro ponto que trata sobre o real 

objetivo de um escritório de contabilidade, ou seja, as metas que se propõem atingir com o 

emprego de suas atividades internas.  

 

Desperdícios  

Brimson (1996) defende que desperdícios são constituídos pelas atividades que não 

agregam valor e que resultam em gastos de tempo, dinheiro, recursos sem lucro, além de 

direcionarem custos desnecessários aos produtos e ou/ serviços. Atividades que não agregam 

valor são as que podem ser eliminadas sem que haja deterioração no desempenho da empresa 

(custo, função, qualidade e valor agregado).  

A pesquisa em questão objetiva-se a esclarecer, identificar e mensurar todos os 

desperdícios existentes dentro dos escritórios de contabilidade. O desperdício nem sempre é 

consequência de uma gestão mal projetada, ou má administração, e sim ocorre por falta total 

de percepção por parte dos gestores.  

Quantos atuam no controle dos custos e desperdícios internos de seus escritórios? 

Creio que a resposta a este questionamento será unanime.  
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Com um crescimento existente no decorrer dos anos, a politica de trabalho exigiu 

certas adequações na forma como vinha sendo desempenhada, os processos de 

informatização foram sendo amplamente melhorados com recursos que trouxeram um 

controle melhor na questão de alguns desperdícios que serão posteriormente apontados.  

A competitividade é fator que exige de certa forma um trabalho árduo com o intuito 

de eliminar os desperdícios, como afirma Bornia (2002), “desperdício é todo insumo consumido 

de forma não eficiente e não eficaz desde materiais e produtos defeituosos, até atividades 

desnecessárias”, equivale a dizer que, com o aumento de escritórios contábeis, a melhor forma 

de se garantir no mercado, é alinhar controle e qualidade, criar conscientização da importância 

do aproveitamento total de materiais, controle para que não ocorra retrabalho, sendo este um 

dos principais desencadeadoras do desperdício.  

Primeiro passo para efetuar o controle ao desperdício, é identifica-lo no processo das 

atividades diárias, pontuar as funções de um determinado ambiente de trabalho, e ter o 

conceito firmado sobre desperdício, são fatores que contribuíram para o combate. Ohno (1997) 

baseia-se no constante processo de identificação e combate ao desperdício; pontuando alguns 

fatores como:  

- a presença deferentes manifestações de desperdícios está associada à existência de 

determinados eventos na estrutura organizacional  

- a capacidade da organização corresponde à soma dos trabalhos realizados e dos 

desperdícios;  

- podem ser associados diversos tipos de desperdícios a processos e pessoas.  

 

Ohno (1997) com sua pesquisa desenvolveu uma análise que traz: “capacidade atual = 

trabalho + desperdício”. Durante a pesquisa encontrou-se vários autores que pontuam tipos de 

desperdícios que ocorrem em todos os processos de atuação empresarial; Segundo Colenghi 

(1997), existem dois tipos de desperdícios: os visíveis e os invisíveis, sendo que o primeiro é 

dividido em dois grupos: insignificantes e significantes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Uma vez que a pesquisa está em fase de aplicação e levantamento das questões 

aplicadas, as considerações aqui descritas são com foco no objetivo a que se espera.  

Com a análise das questões aplicadas em campo, espera-se identificar possíveis 

desperdícios existentes durante as atividades que são exercidas no escritório de contabilidade. 

Posterior a identificação, se fará menção, de forma abrangente, e focada tanto nos 

departamentos quanto nos processos ocorridos durante um determinado período.  
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho trata da evolução da prestação de serviço contábil bem como a sua 

evolução na economia brasileira, com os conceitos e características especificas do ramo, e 

mostrando o funcionamento da prestação de serviço contábil e sua influencia na formação de 

preço no serviço. 

Mostra a conceituação e finalidade dos custos, faz a separação dos custos e das 

despesas, bem como a sua classificação quanto ao produto e volume e ainda o volume, 

produto e prestação de serviço. Para tal estudo serão avaliadas as metodologias do custeio por 

absorção e custeio variável, a margem de contribuição e pontos de equilíbrio para que seja 

possível fazer um comparativo dentre as metodologias que melhor se apliquem a empresa 

estudada. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Acredita-se que uma das principais dificuldades encontradas na administração dos 

escritórios contábeis diz respeito ao gerenciamento dos custos, ou seja, saber quanto 

realmente custam os seus serviços prestados. Em geral, a formação do preço de venda dos 

serviços contábeis é realizada com base nos preços estabelecidos pelo mercado, ou seja, as 

empresas tomam os preços no mercado, e muitas vezes negligenciam os custos de suas 

atividades.  

mailto:andressa_snf@yahoo.com.br
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Essa deficiência se dá em virtude dessas empresas não possuírem uma metodologia de 

custeio, o qual demonstre de forma clara e objetiva, a apropriação dos gastos, nos qual será 

possível identificar através da separação dos custos fixos e variáveis o valor de cada atividade 

desempenhada dentro da empresa.  

Diante do exposto, a problemática deste estudo consiste na seguinte questão: “Como 

apurar custos na prestação de serviços contábeis?” 

 

JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento do estudo justifica-se pela ausência da aplicação de metodologias 

de custeio em escritórios contábeis onde na maior parte as empresas não se utilizam de tal 

ferramenta pela falta de prática e por não conhecerem profundamente uma forma de utilizar a 

metodologia mais adequada de custos para aplicar as suas atividades. No âmbito acadêmico 

torna-se importante tal estudo devido à falta de trabalhos que esclareçam à aplicação dos 

conceitos de custos e forma de aplicação às empresas prestadoras de serviço. 

 

OBJETIVOS  

Para cumprir o proposto, este estudo se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

1. Realizar um embasamento teórico sobre a contabilidade de custos e aprestação de 

serviços contábeis;  

2. Levantar os gastos existentes na empresa e identificar como estes estão 

relacionados com a prestação de serviço contábil; 

3. Apresentar uma sistemática para apuração de custos em empresas prestadoras dos 

serviços contábeis. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo enquadra-se no método dedutivo, pois parte dos conceitos 

expostos nos livros e artigos para aplicar neste estudo proposto a fim de verificar a 

possibilidade de implantação de uma metodologia de custeio em determinada empresa do 

ramo contábil. Tal pesquisa enquadra-se também na modalidade de estudo de caso, pois 

partiremos do estudo de uma empresa prestadora de serviços contábeis mensurando seus 
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custos e despesas para criar uma metodologia de custeio adequada a sua realidade e poder 

contribuir para as demais empresas do mesmo setor. 

A metodologia de estudo de caso foi também realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica onde foram tomados como base pesquisas de autores anteriores para tentar 

evidenciar a melhor forma de criar uma metodologia de custeio para empresas prestadoras de 

serviços contábeis. 

 

DISCUSSÕES 

O setor de serviços com o passar dos anos perdeu a sua importância na economia, 

devido ao grande crescimento das industrias por meio da revolução industrial no século XVIII, 

pois o foco ficou voltado para a manufatura e o setor de serviço só retomou a sua importância 

por meados do século XX.  

O Setor de serviços é vital para qualquer sociedade, o setor de manufatura precisa dele 

para dar apoio ao processo produtivo, com isso quebram-se as barreiras gerando uma 

integração entre todos os setores agregando valores para a economia financeira do Brasil. Os 

serviços são insumos fundamentais para qualquer economia moderna, pois permeiam todas as 

cadeias produtivas e desempenham papel importante na difusão de inovações e possibilitam 

ganhos de produtividade a outros setores.  

Para muitos autores é difícil à conceituação de serviços devido as suas características 

especificas e o que concerne a sua natureza. Essa dificuldade se dá pela intangibilidade dos 

serviços, ou seja, o serviço não pode ser comparado com um produto, pois a sua identificação é 

feita somente após a sua execução. 

 

As empresas prestadoras de serviços contábeis sofreram um processo de 

desenvolvimento constante e não nasceram prontas e tiveram grandes influencias das demais 

empresas do mesmo segmento. No passado os serviços contábeis eram realizados pelos 

guarda livros, os contadores que não precisavam necessariamente ter uma formação 

acadêmica e as atividades eram executadas nos escritórios de contabilidade. O próprio 

proprietário ou sócio eram quem realizavam as atividades, ou seja, desde o atendimento ao 

cliente ate serviços mais importantes além de supervisionar os trabalhos feitos pro seus 
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auxiliares, com o passar dos anos viu-se a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, e o proprietário que antes realizava a maioria dos serviços tendo que dividir o seu 

tempo em supervisão, controle, fiscalização dos serviços prestados por seus colaboradores e 

administrar o seu próprio negocio. 

 

Há uma difícil separação entre custos e despesas, pois quando se fala em custo sempre 

se remete a gastos no processo produtivo fabril. Na teoria da economia qualquer sacrifício 

financeiro é considerado um custo. Porem é um conceito amplo utilizado na economia. A 

terminologia aplicada: gasto, custo, despesa, investimento, perda. A dificuldade entre custo e 

despesa está na hora da identificação de qual e o momento em que terminam os custos de 

produção ou prestação de serviço e os gastos tornam-se despesas. Ate o momento em que o 

produto está pronto para a venda todos os gastos relativos a esse processo deverão ser 

tratados como custos, quando os produtos já estiverem totalmente concluídos nas etapas 

seguintes os demais gastos deverão ser tratados como despesas. 

 

O método de custeio por absorção é aquele que apropria todos os custos fixos e 

variáveis aos produtos/serviços dentro de um mesmo período todos os custos são absorvidos. 

A primeira etapa a ser seguida é separar os gastos e custo do produto/serviço e despesas do 

período, a segunda etapa identifica os custos diretos e os atribui ao produto/serviço e para os 

indiretos alocá-los aos centros de custo através de critérios de rateios. Após a atribuição dos 

custos diretos aos produtos/serviços, os indiretos são alocados aos departamentos ou aos 

denominados centros de custos, assim é possível identificar os gastos relacionados a prestação 

de serviço e ao setor administrativo. 

 

Custeio Variável também conhecido como Custeio Direto consiste em apropriar 

somente os custos variáveis e despesas variáveis aos produtos/serviços, considerando os 

custos fixos, que existem independentemente do processo produtivo, como despesas do 

período lançadas diretamente contra o resultado do período. (CREPALDI, 2011).  

Para Dubois, Kulpa e Souza (2009) os elementos mais importantes que serão vistos 

nesse método de custeio são os custos variáveis, que são diretamente responsáveis pelo 
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processo produtivo de bens e serviços. Estes só existem enquanto o processo de fabricação do 

produto e comercialização do serviço esteja acontecendo, após isso eles deixam de existir. 

Dubois, Kulpa e Souza (2009) falam que o custeio variável serve apenas como ferramenta de 

gestão, é somente utilizado para a contabilidade gerencial nas empresas, pois, ele fere os 

princípios contábeis geralmente aceitos o da Realização, Confrontação e Competência. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Para o presente trabalho espera-se criar uma proposta de ferramenta de custeio para 

as empresas prestadoras de serviços contábeis para que elas possam calcular os honorários 

cobrados de seus clientes de forma justa e verificar a sua rentabilidade nas atividades 

desenvolvidas, visto que esta é uma grande dificuldade das empresas deste setor. Para atender 

o objetivo principal deste estudo utilizaremos uma amostra de vinte clientes, escolhidos 

aleatoriamente, desenvolvendo metodologias de custeio. Assim será possível avaliar a forma 

que melhor atenda as necessidades da empresa. 
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APRESENTAÇÃO 

Este artigo tem o objetivo de demonstrar as publicações que tratam sobre custos no 

setor público e avaliar as metodologias de custeios aplicadas a esse setor de acordo com 

periódicos Qualis. Procuramos ainda demonstrar a necessidade de adotar um sistema de 

informações de custos para a melhoria da gestão pública. A implantação de um sistema de 

custos para a administração pública se faz necessária para que se possa mensurar e avaliar os 

programas e projetos do governo. Essa pesquisa quanto aos objetivos caracteriza-se como 

descritiva, quanto aos procedimentos é bibliográfica e documental. A pesquisa foi realizada em 

publicações em periódicos Qualis que utilizam o SEER e SciELO, abrangendo o período de 2005 

a 2010. Após a análise de 3037 artigos constatou-se que apenas 7 tratam do tema custos no 

setor público e, destes, apenas 1 sugere uma metodologia de custeio que é o custeio baseado 

em atividades. A carência de estudos publicados sobre esse tema impossibilita uma análise 

mais ampla sobre esse assunto. Constou-se que o tema custos no setor público é carente de 

pesquisas cientificas sobre o tema, evidenciado oportunidades de pesquisa sobre o tema. 

 

Devido às constantes mudanças que ocorrem na administração pública que além de 

atender as normas da legislação, deve também amenizar a intensa crise fiscal dos estados, 

ganha importância significativa o gerenciamento dos recursos públicos a fim de aumentar a 

eficiência e melhorar a qualidade dos gastos. 

mailto:gltessari@gmail.com
mailto:karinemn@gmai.com
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A contabilidade de custos aparece como importante instrumento, para atender não 

somente os controles internos, mas também como uma ferramenta de auxílio à gerência, 

permitindo o esclarecimento sobre os aspectos quantitativos e qualitativos dos programas 

desenvolvidos pelo governo orientando-os para o não desperdício de recursos. Para tanto o 

governo precisa estar bem delineado, sobre como estão sendo utilizados os recursos auferidos 

pelo Estado, deve conhecer suas necessidades e a partir daí estudar um melhor método de 

custeio, a fim de implantar uma tecnologia compatível com as suas necessidades gerenciais.  

O conhecimento dos custos no setor público é importante para a adoção de 

procedimentos que contribuam nas decisões sobre o uso dos recursos públicos, bem como 

sobre os métodos aplicados à gestão das políticas e dos programas governamentais, de modo 

a aumentar o valor dos recursos aplicados pelo governo e ampliar o benefício social da 

tributação.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal visa à implantação de um sistema de custos na 

administração pública, instituindo normas de finanças públicas e estabelecendo que a 

administração pública mantenha um sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

A contabilidade de custos assume papel preponderante na boa gestão dos recursos 

públicos, uma vez que contribuir com a geração de informações úteis ao processo decisório 

voltado para a minimização do consumo dos recursos utilizados no processo de produção de 

bens ou na prestação de serviços à sociedade. Porém, muitos estudiosos divergem de qual 

metodologia utilizar para a sua mensuração. 

Com base nesta problemática, questiona-se: quais são as metodologias de custeio 

aplicadas ao setor público de acordo com a produção científica em periódicos Qualis? Assim, o 

objetivo deste estudo é evidenciar as metodologias de custeio aplicadas ao setor público de 

acordo com a produção científica em periódicos Qualis. 

 

OBJETIVOS 
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O objetivo deste estudo é evidenciar as metodologias de custeio aplicadas ao setor 

público de acordo com a produção científica em periódicos Qualis.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para Ander-Egg (1978:28) apud Marconi e Lakatos (2003, p155), a pesquisa é um 

“procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos 

ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. A pesquisa, portanto, é um 

procedimento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 

verdades parciais.  

Marconi e Lakatos (2003) expõem que toda pesquisa deve ter um determinado 

objetivo para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Deve partir “de um 

objetivo limitado e claramente definido, sejam estudos formulativos, descritivos ou de 

verificação de hipóteses” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.155).  

Neste caso, o estudo trata de uma análise bibliométrica sobre as publicações de custos 

no setor público, em periódicos Qualis de 2005 a 2010, constituindose, assim, no universo da 

pesquisa. Para tanto será utilizada uma amostra intencional de periódicos que utilizam o 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e o Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), programas desenvolvidos para a publicação eletrônica de periódicos científicos na 

internet, foram consultados 3037 artigos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nesse estudo, conclui-se que a produção cientifica na área de custos no 

setor público ainda é escassa. Foram analisados 3037 artigos, e desses apenas 7 tratam de 

custos no setor público, o que representa menos de 1% do total dos artigos analisados. A revista 

que mais publicou artigos sobre área pública foi a Revista de Administração Pública, com 4 

artigos voltados para custos no setor público, dentro de 279 artigos publicados entre 2005 e 

2010, desses apenas 1 sugere como metodologia de custeio para o setor público o ABC. O autor 

defende que o método ABC é aplicável uma vez que o ABC não apresenta estrutura de dados 

padrão e os custos de cada organização estão relacionados com a natureza dos serviços 

prestados e pela forma como são executados. 
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Esse estudo procurou evidenciar as metodologias de custeio utilizadas no setor 

público de acordo com a produção científica em periódicos Qualis, visto que o modelo de 

gestão utilizado pelo governo não permite que os custos incorridos sejam comparados aos 

resultados obtidos e não permite avaliar a eficiência das ações governamentais para analisar 

alternativas que poderiam obter os mesmos resultados com custos menores. Diante desse 

estudo torna-se claro, o quanto é importante para a administração pública adotar um sistema 

de custeio. 
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Neste estudo, buscou-se avaliar as diversas situações de Custos de produção no 

Ambiente de uma indústria de fraldas descartáveis, confrontando-os com Restrições de 

processos, tecnologia, e questões de recursos humanos como a Gestão do conhecimento, por 

exemplo, e propor um modelo de estratégias a fim de manter estes a níveis de custo padrão. 

Para tanto, foram aplicados os princípios e práticas da Teoria das Restrições, promovendo uma 

reflexão sobre o modo de gerenciar a empresa, passando a observá-la como um todo e não 

como conjunto de partes isoladas; percebendo as diferenças de um sistema de fluxo de 

produção tradicional e um fluxo de capacidades. Percebem-se as contribuições deste estudo, 

em avaliar como a teoria das restrições age de modo pertinente sobre os custos produtivos, 

conduzindo a empresa ao sistema de ganho, entendendo-se melhor a capacidade de cada fase 

e as ações de controle necessárias a obtenção dos resultados. 

 

Problema 

Percebendo as dificuldades de produção e com TI, as altas perdas geradas pelos 

Processos, a desmotivação funcional dos colaboradores e excesso de mão de obra indireta, o 

uso de “áreas nobres", e o comprometimento da economia de escala, começamos a nos 

indagar sobre as causas para tantos problemas na empresa. Mesmos questionamentos feitos 

na década de 70, quando o físico Israelense, Eliyahu Goldratt se envolveu com os problemas da 
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logística de produção, percebendo que os modelos de Administração da produção tradicional 

não tinham mais sentido lógico, não surtiam efeitos duradouros. 

 

Justificativa 

Neste Contexto, onde a TOC implica na redução de inventário e despesa operacional 

para aumentar o ganho, e medir os resultados através do retorno sobre o Investimento, o 

Lucro Líquido e o Fluxo de Caixa, vivenciamos a construção e o Fortalecimento de um novo 

modelo gerencial para o complexo processo de manufatura de fraldas. 

 

Objetivos 

Propor um modelo de estratégias a fim de manter os custos a níveis de custo padrão, 

aplicando os princípios e práticas da Teoria das Restrições (TOC), e verificar a redução com 

despesas operacionais e inventário, aumentando o ganho e o retorno sobre o investimento. 

Oferecer um resultado de produção eficiente, com baixas perdas, tendo um sistema 

retroalimentado, ou seja, que possa ser capaz de sofrer alterações, que questione os próprios 

resultados, buscando a melhoria contínua, processos e formas de chegar ao objetivo de forma 

mais consciente, segura e eficaz. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O Princípio da Visão Holística traduzido por Rozenfeld (op. cit, p.3) “Pensar a empresa 

como um conjunto de business processes é o que mais se aproxima de um formalismo para a 

obtenção da visão holística”; deixa claro que é preciso discutir assuntos específicos sem perder 

a visão macro da empresa, seus interesses maiores. Aplicar as ferramentas de Raciocínio 

Lógico, Árvore da Realidade Atual (ARA), Árvore da Realidade Futura (ARF), Árvore de Pré-

Requisitos (APR) através de questionários nas diversas áreas da empresa, com perguntas como 

segue no quadro abaixo. 

 

O que mudar? Para o que mudar? Como mudar? 

Árvore da realidade atual Árvore da realidade futura Árvore de pré-requisitos 
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Refletir sobre um sistema de fluxo de produção tradicional e um sistema de fluxo de 

capacidades. 

 

100 300 10 70 

Desenho: Demonstração de linha de produção em correntes, e sua restrição. 

 

Utilizar o sistema TPC, nas áreas de manutenção e processos, pois é um método de 

programação e controle de produção, que permite subordinar o sistema a restrição, e assegura 

a máxima utilização da restrição. O Tambor são as programações detalhadas para atender a 

restrição, os recursos disponíveis, os horários de início e término, as quantidades de produtos. 

O Pulmão é o tempo necessário antes que os recursos cheguem à restrição, é a proteção para 

as incertezas ou imprevistos que possam acontecer, é necessário para proteger as 

programações e garantir que elas se cumpram. A Corda assegura que todos os outros sistemas 

operem no nível e ritmo da restrição. Ou seja, a corda libera apenas as quantidades exatas de 

recursos que serão processados pela restrição, sem elevar quantidades de estoques em 

processamento. Refletir sobre Contabilidade de Ganho para se atingir a Meta: O Lucro. E 

verificar os resultados pela nomenclatura de Corbett Neto (op. cit.), quando define: “A TOC 

afirma que qualquer coisa pode ser Classificada numa dessas três medidas, e que as três são o 

suficiente para fazermos a ponte entre o Lucro Líquido (LL) e o Retorno sobre o Investimento 

(RSI) com as ações diárias dos gerentes”. Seguem abaixo quadros em sequência. 

 

Custo variável 

tradicional 

Custo variável com 

mão de obra fixa 

Contabilidade de ganho Contabilidade de 

ganho simplificada 

Receita Receita Receita Receita 

(-) materiais diretos (-) materiais diretos (-) custos totalmente 

variáveis 

(-) materiais diretos 

(-) despesas 
administrativas 

(-) despesas 
administrativas 

  

(=) margem de 
contribuição 

(=) margem de 
contribuição 

(=) ganho (=) ganho 

(-) despesas fixas (-) despesas fixas (-) despesas 
operacionais 

(-) despesas 
operacionais 

= lucro = lucro = lucro = lucro 

Quadro: “Comparação do Custo Variável com Contabilidade do Ganho (Noreen, 1996,17)”. 
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LL = G – DO 

RSI = (G - DO) / I 

Onde: 

G = Ganho Total da empresa 

DO = Despesa Operacional Total 

I = Investimento Total 

Quadro: “Retorno Sobre Investimento, Ganho, Corbett Neto (op. cit.)”. 

 

 

Discussões 

Este artigo é uma reflexão sobre a Teoria das Restrições (TOC), num ambiente de 

indústria de fraldas descartáveis e abre espaço para inúmeros outros estudos sobre as 

restrições em processos, envolvendo diretamente custos de produção. Foram verificados que 

as diversas restrições presentes na fabricação de fraldas, agem de modo pertinente nos custo 

de produção. Conseguimos maior estabilidade dos processos, menor quebra de componentes, 

melhor visualização de produtos pela revisora, melhor controle de variações de matéria-prima; 

propomos a gestão do conhecimento, e conquistamos a confiança e elevamos a autoestima de 

operadores e revisores. A influência do sistema Tambor-Pulmão-Corda (TPC) foi decisivo para a 

reorganização da equipe de manutenção e processos como um todo, o bom uso do 

planejamento como proteção para o gargalo e o melhor controle da produção. 

Conseguimos aumentar o ganho, através da redução de despesas operacionais com 

mão de obra indireta, e redução dos altos índices de absenteísmo e turnover, e despesas com 

inventário, além da redução das altas perdas. 

 

Considerações Finais 

Apesar das conquistas obtidas, o relaxamento da equipe vem alterando esses valores 

faz-se necessário retomar ao nível inicial, e refletir se nossas mudanças não se tornaram a 

restrição. 
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INTRODUÇÃO 

A atual situação epidemiológica brasileira é um objeto em transição, com a chamada 

dupla carga de doenças, ou seja, a coexistência de níveis altos de doenças infecciosas e 

parasitárias, ao lado de doenças cardiovasculares, câncer, violência etc (BRASIL, 2010a).  

Segundo Coutinho et al. (2008), é a chamada dupla carga de doenças, que resulta em 

um dos maiores desafios atuais para as políticas públicas nacionais e exige um modelo de 

atenção a saúde pautado na integralidade das ações e uma abordagem centrada na promoção 

da saúde, demonstrando assim a importância das ações de alimentação e nutrição no contexto 

da Atenção Primária em Saúde (APS). 

A atenção primária em saúde é um dos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo esse nível de atenção o primeiro contato da população dentro do sistema de 

saúde, os profissionais devem incorporar uma visão ampla que considere as próprias condições 

de vida dos sujeitos e comunidades e, ainda, o contexto social de manifestação do processo 

saúde-doença (CFN, 2008). 

Então, o Programa de Saúde da Família nasce a partir de 1994, segundo Silveira (2006), 

como uma estratégia de governo, sob a perspectiva de transformar o processo de trabalho na 

atenção básica, fundamentando-o em equipes multiprofissionais de saúde. Segundo Taddei et 

al. (2011), a não inclusão no nutricionista na composição da equipe multiprofissional mínima 
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parece ter contribuído para a manutenção do baixo percentual de nutricionistas que atuam na 

Saúde Coletiva. 

A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 2008, foi ampliada as 

possibilidades de atuação do nutricionista no nível de atenção primária do SUS, devido à 

relevância das suas habilidades e competências profissionais no campo de segurança alimentar 

e atenção dietética, assim como seu compromisso social com a melhoria do estado de saúde e 

nutrição e consequente melhoria na qualidade de vida da população brasileira (TADDEI et al, 

2011) 

 

PROBLEMA 

A criação dos NASF aumentou a área de atuação profissional do nutricionista em Saúde 

Pública, no entanto as ações de alimentação e nutrição na atenção primária não são valorizadas 

pelos gestores quanto à melhoria da qualidade de vida e redução da incidência de DCNT, em 

que são hoje consideradas graves problemas de saúde pública. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente artigo visa examinar a trajetória histórica da inserção do nutricionista na 

construção e inclusão no SUS, enfatizando a importância deste profissional primariamente na 

garantia do direito de uma alimentação adequada e melhoria na qualidade de vida na 

população. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O artigo tem por objetivo analisar a atuação do nutricionista no campo da Saúde 

Pública, a partir de uma pesquisa bibliográfica desde a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) até os Núcleos de Apoios a Saúde da Família (NASF). 

 

DISCUSSÕES 

O Sistema Único de Saúde – SUS é o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá 

suporte a efetivação da política de saúde no Brasil. Decorridos 22 anos de criação do SUS nota-

se que a proposta idealizadora do movimento sanitário sofreu avanços, em que o processo de 
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construção coletiva do SUS proporcionou a transição de um modelo de assistência à saúde 

baseado na centralização, na privatização e na atenção médico-hospitalar, curativista e 

individualizada, para um modelo fundamentado na universalização, descentralização, na 

participação social e na integralidade da atenção à saúde, visando à melhoria da qualidade de 

vida de todos, sem distinção (NORONHA, 2005; FLEURY, 2009; MINAYO, 2008). 

De acordo com Taddei et al. (2011), ao longo de todo o processo de formulação e 

implementação do SUS no Brasil, particularmente de 1986 até os dias atuais, tem sido 

observada a relevante inserção técnico-política do nutricionista. 

A partir da década de 70 se expandiu a área de atuação profissional do nutricionista em 

Saúde Pública, que segundo CFN (2005), a atuação em Nutrição em Saúde Pública envolve 

atividades de alimentação e nutrição realizadas em políticas e programas institucionais, de 

atenção básica e vigilância sanitária.  

Em 24 de janeiro de 2008 foi emitida a Portaria nº 154 do Ministério da Saúde criando 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), que possibilitaram a integração do 

nutricionista à equipe multidisciplinar, para atuar em parceria com os profissionais das Equipes 

Saúde da Família (BRASIL, 2009a). 

A atual situação epidemiológica brasileira representada pela dupla carga de doenças é 

razão que justifica a incorporação das ações de alimentação e nutrição no contexto da Atenção 

Primária em Saúde (APS) em geral e, em particular, da Estratégia da Saúde da Família (BRASIL, 

2009a). As emergentes e crescentes demandas de atenção à saúde decorrem, principalmente, 

dos agravos que acompanham as doenças crônicas não transmissíveis e as deficiências 

nutricionais, ambos os grupos associados a uma alimentação e modos de vidas não saudáveis. 

As ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária tanto contribuirá para a qualificação 

como para a garantia da integralidade da atenção à saúde prestada à população brasileira 

(BRASIL, 2010a). 

A baixa oferta de ações primárias de alimentação e nutrição na rede de unidades 

básicas de saúde, ou a sua baixa incorporação na atuação das equipes de saúde, implica em 

limitar o cumprimento dos princípios da integralidade, universalidade e resolubilidade da 

atenção à saúde. Para superar esse desafio, é preciso, além de fomentar a inserção das ações 

de alimentação e nutrição, no âmbito das estratégias de atenção à saúde, de forma 
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multidisciplinar, promover o apoio e a incorporação qualificada do nutricionista, especialmente 

na rede básica de saúde.  

Vale lembrar que a escolha do profissional nutricionista para integrar as equipes do 

NASF é feita pelos gestores municipais, de acordo com as necessidades, disponibilidades locais 

e principalmente a opinião dos gestores quanto à intervenção deste profissional (BRASIL, 

2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo GEUS et al (2011), a inclusão do nutricionista nas equipes multiprofissionais da 

rede básica de saúde é uma necessidade político-social relevante, pois atualmente, com a 

transição nutricional é importante a incorporação das ações de alimentação e nutrição para a 

qualificação e garantia da integralidade da atenção à saúde.  

Portanto, este profissional assim como a implantação das ações de alimentação e 

nutrição deve ser valorizada e incentivada no nível primário de atenção a saúde, pois de acordo 

com Barros et al. (2007), irá contribuir para o alcance das propostas do SUS que desde sua 

instituição tem perseguido os princípios da universalidade, integralidade e equidade da atenção 

apontando suas ações para um conceito de saúde amplo, não se reduzindo apenas na doença. 

Além disso, sua contribuição na equipe multiprofissional implica na economia de 

elevados recursos financeiros destinados ao tratamento de doenças crônicas não 

transmissíveis, provenientes de maus hábitos alimentares. 
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Com as grandes transformações sofridas pela classe política brasileira ao longo dos 

últimos anos, e um exemplo imprescindível, é a eleição de Lula a presidência da república em 

2002, um ex operário, ex líder sindical e principalmente, um cidadão com escolaridade mínima 

que ao atingir o cargo rompeu com o padrão histórico de circulação de elites e, sobretudo, 

marcou de forma simbólica a aproximação da população à política institucional. O ingresso do 

Partido dos Trabalhadores (PT) no executivo nacional “redimensionou o padrão de ocupação 

do Estado e das burocracias públicas, mas essa mudança teria também ocorrido com perfil da 

representação política?” (Meneguello, 2006).           

Em seu estudo, Leôncio Martins Rodrigues aponta que as eleições de 2002 acentuaram 

a “popularização” da classe política brasileira, e não só mudaram a composição social da elite 

governamental, mas também ampliaram o acesso a representantes oriundos, sobretudo das 

classes médias assalariadas à câmara dos deputados. Analisando os perfis parlamentares e suas 

declarações patrimoniais, além de jornais, revistas e referências histórico-bibliográficas o autor 

desenvolveu um perfil sociocupacionais da 51ª (1998) e da 52ª(2002) Legislaturas (Rodrigues, 

2002). 

As conclusões de Rodrigues são que de forma geral, as principais fontes de 

recrutamento da classe política na Câmara continuam sendo os conjuntos profissionais e 

ocupacionais tradicionais do recrutamento político: empresários, profissionais liberais, a alta 

burocracia pública e os professores. No entanto, ressalta que apesar dos aspectos negativo 

que surgem do cotejo entre metas, ideais e realidade do funcionamento dos partidos, o 

sistema partidário, ao longo dos últimos anos, vem apresentando melhores resultados no que 
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tange à sua representatividade, à disciplina interna, à organização e principalmente ao 

funcionamento parlamentar (Rodrigues, 2002). 

Por meio das declarações de bens apresentadas por obrigatoriedade pelos políticos 

aos Tribunais Eleitorais Regionais (TRE’s), além de poder indicar aproximadamente a dimensão 

patrimonial de um determinado político, nos permite identificar o caráter de classe das nossas 

organizações partidárias, situada dentro do espectro político, e ainda, a composição social das 

nossas bancadas políticas mediante a análise sociocupacional de um escalão importante da 

cúpula partidária (Rodrigues, 2002) 

 O objetivo aqui proposto é de identificar, dentro no senado federal, se as diferenças 

relativas à distribuição dos parlamentares por faixa de patrimônio acompanham as diferenças 

na distribuição das ocupações/profissões encontradas nas bancadas e reforçam as conexões 

entre a composição social e a ideologia dos partidos (Rodrigues, 2002). 

  A pesquisa sobre a qual se baseia esse estudo utilizou como fonte de informação o 

Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro (DHBB), e ainda, como fonte primária, dados retirados 

de 240 declarações de bens que os candidatos a senadores entregaram aos tribunais eleitorais 

regionais de seus Estados ao solicitarem suas candidaturas. Todas as declarações estão 

disponíveis no site Políticos do Brasil originado por meio de uma investigação sobre o 

patrimônio declarado e a ascensão daqueles que exercem o poder.  

   Em um dos cruzamentos já realizado foi possível identificar a localização dos 240 

parlamentares em quatro faixas ideológicas, construídas segundo valores das declarações de 

renda entregues aos candidatos que entraram no senado referente ao período de 1998 a 2010. 
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 Convencionalmente, o PPB e o PFL são classificados pela maior parte dos 

pesquisadores e pela mídia como partidos de “direita”. O PMDB e o PSDB são 

convencionalmente considerados de “centro”, rótulo que não é negado por seus dirigentes. E 

o PDT e o PT são entendidos como partidos de “esquerda”. O gráfico apresenta que os 

políticos dos partidos considerados de direita declararam possuir um patrimônio equivalente a 

10,3 milhões, o dobro da média. O centro obteve um total de 3,2 enquanto os partidos de 

direita declaram 950 mil. 
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A teoria da escolha racional entrou para o mainstream acadêmico, contribuindo para o 

praxys do individualismo metodológico próprio da economia neoclássica. A teoria propõe que o 

comportamento dos agentes é sempre auto interessado, no sentido da maximização de 

utilidade Contrapomos esse modelo teórico com as descobertas recentes da psicologia 

evolutiva que nos abrem um novo precedente onde ao que parece, apesar das influencias 

ambientais atuais, o homem moderno em larga medida reproduz comportamentos 

preferenciais de seus ancestrais.  

Em relação à teoria aplicada ao comportamento humano, à primeira premissa que é de 

que todo e qualquer humano quando deparado com a necessidade de tomar uma decisão, 

frente a uma ampla gama de opções, sempre consegue realizar uma escolha. A posteriori, 

nessas situações, ele consegue vislumbrar todas as opções possíveis, não obstante ele 

consegue estratificar, classificar em uma sequencia de preferências onde cada uma das opções 

pode ser indiferente, preferencial ou inferior uma em relação à outra (sempre é claro, visando 

maximizar o ganho e diminuir o ônus). E, como era de se esperar, nessa teoria, ele sempre 

escolhe a sua preferida, aquela melhor posicionada em seu ranking de preferencias, alias, como 

a escolha demonstra a preferência, ele sempre escolhe a mesma opção e não muda (DOWNS, 

1957, 1967).  

mailto:thiagomoraessp@hotmail.com


205 
 

Roberta Muramatsu e Ana Maria Bianchi (2005) em notas criticas à escolha racional 

expõem que essa teoria postula que, qualquer que seja a escolha do individuo, não importando 

no caso o processo psicológico que a tenha desencadeado e que a mantém em curso, está 

supostamente é fruto da preferência racional do agente, e nesse diapasão se pode afirmar que 

ela é consistente baseada sempre no denominador comum da utilidade.  Nessa visão de um 

lado podemos ver alguns pressupostos filosóficos, ainda que muito pobres, de um lado o 

utilitarismo de Bentham, e de outro o individualismo metodológico da ciência econômica.  

A teoria da escolha racional segundo Pimentel falha em dois pontos, primeiro por não 

admitir padrões de conduta alternativos que deem explicação a padrões desviantes da 

maximização, que na teoria são tidos como comportamentos irracionais, nesse aspecto, 

haveria também de se levar em conta a liberdade do individuo, e sua capacidade de estabelecer 

objetivos próprios e também sua relação como pessoa, que nem sempre está atrelado à 

aquisição de mais utilidades. Em segundo lugar, a teoria não leva em conta os aspectos éticos 

de cada situação, que influenciam o comportamento das pessoas muitas vezes a praticar 

decisões contra preferências, que no atual estado da ate da teoria é tipo como uma mera 

inconsistência (PIMENTEL, 2007, p.43). 

Se a teoria da escolha racional postula que os agentes estão sempre buscando 

maximizar a utilidade de forma egoísta, a psicologia evolutiva em outro diapasão propõe que o 

comportamento dos agentes guarda relação direta com o contexto ambiental no qual nossos 

ancestrais se desenvolveram e as adaptações que foram impostas nesse processo. 

Para os psicólogos evolutivos a melhor forma de compreender a natureza da mente 

humana é através da perspectiva de ela ser um fruto da seleção natural e sexual como 

postuladas por Charles Darwin em suas obras de 1859 A Origem das Espécies e 1872 A Seleção 

Sexual. Segundo o antropólogo Steven Mithen, os psicólogos evolutivos argumentam que 

podemos compreender a natureza da mente humana moderna apenas se a considerarmos um 

produto da evolução, eles partem do principio de que a mente é um aparato complexo que 

jamais poderia ter surgido ao acaso, assim se estivermos dispostos a excluir a hipótese de 

intervenção divina, o único processo que conhecemos atualmente que possa ser capaz de ter 

gerado tal complexidade é a seleção darwiniana. Para eles nossa mente se desenvolveu através 

dos desafios adaptativos enfrentados por nossos ancestrais no período conhecido como 
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pleistoceno, e que nossa mente possui diferentes capacidades inatas justamente para lidar com 

estes mesmos desafios (MITHEN, 1998, p. 68). 

Segundo esta perspectiva a nossa mente esta repleta de módulos cognitivos que estão 

anatômica e fisiologicamente conectados entre si destinados à resolução de problemas de 

diferentes matrizes como: física, social, psicológica, biológica, linguística entre outras. Estas 

nossas faculdades cognitivas e também nossas faculdades emocionais (as quais nos capacitam 

a resolver problemas de ordens psicológica e social) são nossos motores em nossa tomada de 

decisão e suas únicas funções são otimizar nossa chance de sobrevivência e de sucesso 

reprodutivo (idem, p. 79-85). Assim sendo precisamos compreender quais eram os desafios 

enfrentados por nossos ancestrais durante o pleistoceno para compreender melhor a natureza 

de nossas mentes.  

O psicólogo evolutivo David M. Buss argumenta que a melhor forma de 

compreendermos as dificuldades enfrentadas para os nossos ancestrais é através da análise do 

estilo de vida das sociedades que ainda vivem da caça e da coleta atualmente como os 

Ianomâmis no Brasil e na Venezuela, os Ache no Paraguai, os !Kung em Botswana, ou os Tiwi 

que são aborígenes do norte australiano (BUSS, 2003, p. 25). Um ponto central do estilo de vida 

destas sociedades é o fato de viverem em grandes grupos, na realidade somos seres sociais 

desde muito antes de sermos seres humanos, nossos ancestrais primatas, anteriormente ao 

surgimento dos primeiros hominídeos como o Australopitecos, já viviam em grupos sociais e 

este fator era central na determinação de quais problemas de ordem reprodutiva e de 

sobrevivência eles enfrentavam. 

Buss argumenta que todas as atuais sociedades de caçadores coletores estão repletas 

de pessoas conhecidas como o “cacique” ou o “grande homem” os quais possuem enorme 

prestígio, grande acesso a recursos e parceiras sexuais. Desta forma, em todas estas 

sociedades prestígio social é uma dos mais fortes indicadores de sucesso reprodutivo e grande 

acesso a recursos (idem, p. 26). Entendemos que nessa jornada por status dificilmente os 

homens irão se comportar de acordo com a teoria da escolha racional onde em todo 

comportamento de consumo escolheram sempre as mesmas opções preferenciais, ao 

contrario, parece que dentro das estratégias para o status é necessário adquirir não apenas um, 
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mas uma serie de diferentes bens de consumo, o que obriga o agente a optar por diversas 

opções em vários momentos da vida, ao invés de optar pela mesma coisa de forma inflexível. 

Apesar de ter entrado para o mainstream acadêmico, a teoria da escolha racional é 

frágil, e provavelmente, não sobrevive a testes empíricos mais rígidos. Nosso objetivo foi 

contrastar a teoria da escolha racional com alguns preceitos de natureza humana indicados 

pela psicologia evolutiva. 

Não podemos dizer nem que os agentes são racionais, e nem que eles são “maquinas” 

de resolução de problemas; ao contrario, nosso corpo desenvolveu adaptações para problemas 

específicos, assim, somos executores de adaptações, pois nosso cérebro, assim como todo 

nosso corpo, trabalha dentro dessas adaptações. Seja sinalizando aptidão, ou intuitivamente 

escolhendo um item no mercado, ou invés de outro, em alguma medida, estamos sendo 

influenciados por nosso contexto cultural, mas também manifestamos uma serie de 

comportamentos legados por nossos ancestrais, os quais através de inúmeras gerações 

desenvolveram estratégias de anunciar aptidão e nos legaram com uma natureza a qual 

continua a busca de reconhecimento e status e dentro do grupo social ao qual pertencemos. 
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APRESENTAÇÃO 

A educação tem se pautado, principalmente, nas relações estabelecidas entre os 

indivíduos, contribuindo, desta forma, com a construção da consciência crítica. A educação na 

área da saúde é fundamental para a promoção da saúde do indivíduo e da coletividade bem 

como para a prevenção de agravos.  

A prevenção de doenças a nível primário estabelece a necessidade de intervenções 

associadas à educação em saúde para mudança de comportamentos e hábitos na saúde dos 

indivíduos. A educação se configura como uma ferramenta de intervenção apropriada na 

identificação dos fatores de risco que a população está exposta e que podem corroborar com o 

aparecimento de doenças.  

Assim, segundo Candeias (1997), na busca da saúde de forma integral, a educação em 

saúde tem um significado muito importante por colaborar na reorientação das práticas e 

saberes dos profissionais, trazendo como resultado a melhoria da qualidade de vida e do 

fortalecimento dos sujeitos.  

Porém, educar não significa simplesmente transmitir/adquirir conhecimento. O 

princípio de se educar para a saúde e para o meio ambiente parte da hipótese de que vários 

problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, 

portanto, de medidas “corretivas” e/ou educativas (GAZZINELLI et al, 2005). Além disso, 

Teixeira e Ferreira (2009) afirmam que o reconhecimento das atividades profissionais e da 
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realidade da situação de saúde de uma população não é o bastante para propor estratégias 

eficazes para atender as necessidades dos clientes e familiares. Precisa-se reconhecer que 

tantos os pacientes como seus acompanhantes devem ser parceiros para uma cuidado 

congruente. É importante pensar que os “processos de educação permanente são necessários 

à sustentabilidade dos novos saberes e práticas, orientados pela promoção da saúde”. 

(SUAREZ-MUTIZ et al, 2011, p. 931) 

 

Este trabalho tem como pergunta de investigação: Como a educação em saúde pode 

contribuir para a melhoria do bem-estar das pessoas promovendo a saúde e prevenindo 

doenças? A construção deste justifica-se devido à grande relevância do assunto proposto por 

entender que a educação em saúde é essencial para os profissionais de saúde nas suas ações 

preventivas e de promoção à saúde tanto para o individuo quanto para a coletividade, 

contribuindo para o bem-estar das pessoas. Portanto, tem-se como objetivo analisar a prática 

de educação em saúde como estratégia de prevenção de doenças e de promoção à saúde 

através da revisão integrativa da literatura, com o intuito de aprofundar o conhecimento a 

cerca do assunto além de contribuir para profissionais de saúde e fomentar a produção de 

novos estudos na área. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Foi realizada uma pesquisa exploratória através da revisão integrativa de literatura a 

partir de publicações científicas disponíveis na base de dados eletrônicos através da Biblioteca 

Virtual de Saúde - BVS e nas bases de dados do Scientific Eletronic Library On-line - SciELO, 

utilizando os seguintes descritores: “Prevenção de doenças” “Educação em saúde”, 

“Promoção à Saúde”. Essa coleta de dados realizou-se no período de março a outubro de 2012.  

Ao todo foram identificados 05 artigos científicos; todos se mostraram pertinentes 

com a temática deste estudo. Os artigos têm o período compreendido de 2007 ao ano de 2011. 

Após a seleção de todo o material foi feita a compilação e posterior leitura do material 

utilizando as leituras crítica, reflexiva e interpretativa. O uso de fichas foram fundamentais para 

isolar as informações necessárias, para redação do texto final, e também avaliar os 
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documentos quanto à efetiva utilidade para a pesquisa e outros parâmetros de qualidade, 

atualização e confiabilidade do documento. 

 

DISCUSSÕES 

Na abordagem do estudo da educação em saúde, deve-se levar em conta certas 

barreiras que dificultam o pleno desenvolvimento da atividade educativa. Assim, acreditando 

na importância da educação em saúde na formação e na prática dos profissionais de saúde, nos 

questionamos em saber de que forma tem sido abordada a educação em saúde no processo 

ensino-aprendizagem na graduação. A educação em saúde encontra diversos desafios, vemos a 

necessidade de discutir a temática, e só assim, compreender como a educação em saúde é 

fundamental para a qualidade de vida dos indivíduos.  

No estudo realizado por Souza; Silva e Pinheiro (2011) destacam as diversas 

dificuldades para a prevenção de doenças, associadas a fatores como: falta de informação à 

população; crenças sobre algumas patologias e seus prognósticos; dentre outros. As práticas 

educativas devem possibilitar aos indivíduos – sujeitos sociais, históricos e culturais – o ato de 

conhecer ou reconhecer a aquisição de habilidades para a tomada de decisões na busca de uma 

melhor qualidade de vida.  

É nessas concepções de educação, saúde e educação em saúde, que os profissionais da 

saúde devem nortear suas práticas, tendo um papel de defensor/facilitador para os grupos 

sociais com os quais interagem e que necessitam de mudanças sociais. É fazer com que 

indivíduos resgatem a sua cidadania, colocando-a em evidência na promoção da saúde. Diante 

desse fato (Vieira et al, 2008), reforça-se a relevância da prática da educação em saúde para o 

exercício da cidadania, que possibilita à sociedade a busca dos seus direitos e o cumprimento 

dos seus deveres. 

Os mesmos autores acima citados sugerem a procura de novos caminhos dentro do 

campo da saúde, que tem como objetivos o cuidado e o ensino, e cujo cotidiano insere o zelo 

constante pela vida humana. A atuação do profissional de saúde junto à clientela é permeada 

pela educação, com vista à mudança de comportamentos, consequentemente, levando à 

promoção de sua saúde.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo permitiu-nos concluir que a educação em saúde precisa ser 

continuamente analisada, discutida e entendida como uma importante prática na atuação 

assistencial dos profissionais de saúde. O resultado aponta que o saber educar não é 

simplesmente transmitir conhecimentos, mas sim buscar o desenvolvimento de uma 

consciência crítica, onde haja uma troca de saberes entre os profissionais de saúde, os clientes 

e os familiares, para uma melhoria da qualidade de vida, visto que saúde é o completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Acreditamos que educar é criar a 

possibilidade para a construção de conhecimentos e este ato deve ser descentralizado onde 

todos possam estar envolvidos neste processo, inclusive a participação da população, através 

da troca de experiências, contextualizando com sua vida cotidiana, motivando o indivíduo a 

reconhecer a necessidade de aprender e conduzi-lo ao autocuidado.  

Portanto, o objetivo da educação em saúde consiste em ensinar as pessoas a viver de 

forma mais saudável possível e o profissional de saúde como educador participa ativamente da 

construção do conhecimento através do diálogo, estimulando a criatividade, tornando os 

sujeitos questionadores e garantindo um cuidado que proporcione o bem-estar e a 

recuperação do cliente. Assim, uma formação pautada no pensamento crítico-reflexivo sobre 

as condições gerais da vida das pessoas é um caminho para uma prática mais fundamentada e 

contextualizada, que possa realmente promover uma melhoria da qualidade de vida dos 

sujeitos.  
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Desde a associação das ideias de Darwin à genética mendeliana, o que é conhecido 

como a teoria sintética da evolução, os biólogos tinham como certo o fato de todo o processo 

evolutivo estar elucidado. Através da seleção natural, aqueles organismos mais adaptados às 

condições ambientais vigentes possuem maior probabilidade estatística de transmitir suas 

características a próxima geração já que uma maior adaptação aumentava a taxa de 

sobrevivência e reprodução destes indivíduos em comparação a outros indivíduos da mesma 

espécie, não tão bem adaptados.  

A grande dificuldade de Darwin em relação a sua teoria foi resolvida por Mendel o qual 

elucidou o processo de transmissão hereditária de características. Mendel demonstrou como 

“fatores”, hoje conhecidos como genes, existentes dentro dos gametas eram responsáveis 

pela transmissão das características de pais para filhos e também explicou como se processava 

a mistura das características de genitores de ambos os sexos na formação da progênie. Desde 

então pouco espaço restou para dúvidas acerca de como se processa a mudança evolutiva, mas 

este quadro tem mudado radicalmente nos últimos dez anos com o desenvolvimento da mais 

nova área da genética conhecida atualmente como epigenética. 

A ciência da epigenética tem trazido novas informações as quais tem deixado bem 

claro que o paradigma Darwin – Mendel “a teoria sintética da evolução” não é suficiente para 

explicar a mudança evolutiva. Epigenética significa literalmente “em cima dos genes” ou 

“controle sobre os genes”. Na última década pesquisas em epigenética tem nos mostrado que 
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os padrões de DNA passados através dos genes não são definitivos, sendo que influências 

ambientais como nutrição, estresse e emoções podem influenciar o processo de transcrição 

dos genes (PRAY, 2004; SILVERMAN, 2004; LIPTON, 2007), levando a inibição de certos genes 

ou à ativação de outros. Mais desconcertante ainda é o fato de que estas modificações na 

capacidade de um gene ser transcrito em uma proteína podem ser transmitidas para gerações 

futuras, o que torna este mecanismo um novo fator na mudança evolutiva (REIK & WALTER, 

2001; SURANI, 2001; HEIJMANS, 2008; FRANKLIN, 2010; RECHAVI, 2011; BRAUNSCHWEIG, 2012).  

Mudanças epigenéticas podem ir desde modificações nas histonas (proteínas 

responsáveis pela condensação do DNA em cromossomos) como a metilação das mesmas, até 

mesmo alterações no próprio DNA, tais alterações podem levar a uma maior compactação do 

DNA, o que pode dificultar o acesso ao mesmo das enzimas de transcrição, as quais resultam 

uma diminuição da produção de RNAm e pode ocasionar a redução e até mesmo o término da 

produção de determinada proteína. Muitos biólogos veem estas alterações como uma edição 

do genoma determinando quais genes serão transcritos e traduzidos em proteínas e quais 

serão silenciados (MORRIS, 2012). Além disso, estudos de síntese de proteínas tem 

demonstrado que os controles epigenéticos podem criar mais de duas mil variações de 

proteínas a partir de um mesmo padrão genético (SCHMUCKER, 2000; BRAY, 2003; LIPTON, 

2007). 

A maior parte das modificações epigenéticas do genoma são frutos de sinais que a 

membrana celular capta em seu meio ambiente, muitas destas vezes relacionadas ao stress, 

este argumento põe em cheque o paradigma corrente da genética o qual nos afirma que as 

proteínas determinantes de nossas características são frutos apenas do genoma recebido de 

nossos pais: 

 

DNA  RNA  Proteína 

 

A partir da perspectiva da epigenética um quadro condizente com as novas 

descobertas seria: 

 

Sinal do ambiente       Fatores epigenéticos         DNA       RNA         Proteínas 
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Uma prova cabal de que estes fatores epigenéticos são na maior parte das vezes 

criados em resposta a sinais do meio ambiente e podem ser transmitidos a prole foi dada em 

um estudo realizado em 2003 por geneticistas da universidade de Duke (WATERLAND & 

JIRTLE, 2003). No estudo cientistas observaram o efeito de uma dieta com suplementos ricos 

em metila (ácido fólico, vitamina B12, e colina) sobre ratas prenhas que possuíam genes de 

cutias, o qual as deixava com pelagem amarelada e extremamente obesas. Ao entrar em 

contato com o DNA das ratas estes suplementos atuam sobre as proteínas cromossômicas 

reguladoras, as quais envolviam o gene de cutia, impedindo sua leitura. O resultado foi 

incontestável, ratas que tomaram metiladores (através dos suplementos citados acima) além 

de não apresentarem pelagem amarelada e obesidade tiveram filhotes de tamanho e pesos 

normais, já as que não tomaram os suplementos desenvolveram pelagem amarelada, 

obesidade e tiveram filhos com as mesmas características, vale a pena lembrar que as ratas do 

experimento eram geneticamente idênticas (clones). 

Outros trabalhos na última década têm demonstrado que fatores epigenéticos são 

determinantes em diversas doenças, incluindo o câncer, problemas cardiovasculares e diabetes 

(LIPTON, 2007). Nos últimos 15 anos diversos trabalhos tem demonstrado que o câncer de 

mama ocorre por alterações epigenéticas induzidas pelo meio ambiente e não por genes 

defeituosos (BAYLIN, 1997; SEPPA, 2000; JONES, 2001; KLING, 2003). 

Tal abundância de resultados demonstrando o efeito importantíssimo do meio 

ambiente sobre os genes levou os biólogos atuais a reverem sua perspectiva sobre o modelo 

evolucionista de Jean Baptiste Lamarck, o evolucionista francês antecessor de Charles Darwin 

tão desdenhado por suas teorias, principalmente no que diz respeito a “lei dos caracteres 

adquiridos. Esta teoria postula que traços adquiridos por influência do meio ambiente podem 

ser transmitidos para as futuras gerações e assim também serem responsáveis por mudança 

evolutiva. A dimensão lamarquiana”, que a biologia molecular tem demonstrado que nosso 

genoma é muito mais suscetível a influências ambientais do que se pensava previamente e que 

as informações genéticas podem ser transmitidas para futuras gerações de inúmeras maneiras 

e não apenas por meio da sequência básica do DNA (JABLONKA & LAMB, 1995). 
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Desta forma podemos começar a perceber como a variação ambiental, através da 

influência epigenética pode aumentar a complexidade dos organismos, assim aumentando a 

chance de eles se adaptarem a novas e talvez permanentes mudanças ambientais. 

Consequentemente ao invés de mutações aleatórias no DNA (como prevê a teoria sintética da 

evolução), os fatores epigenéticos possam ser a ligação entre a pressão seletiva do meio 

ambiente e a variação genética resultante a qual adapta o organismo a tais variações 

ambientais. 

Assim as girafas não puderam ajudar seus filhotes a se adaptarem a um novo 

ambiente, esticando seus pescoços, mas certamente serão capazes de doar um arsenal 

genético muito mais diversificado a sua prole. 
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APRESENTAÇÃO  

O presente projeto de pesquisa almeja a análise do instituto do fomento público no 

âmbito das contratações pública, com vistas à maximização da responsabilidade sócio 

empresarial. Para tanto, analisam-se os conceitos envolvidos ao tema (fomento, 

responsabilidade social empresarial, licitações e contratos administrativos), bem como das 

relações existentes entre eles.  

A fim de se observar tais relações, estuda-se seu amparo legal, desde o texto 

constitucional até outras disposições normativas pertinentes (Lei de Licitações e Lei 

12.349/2010, e.g.). Pretende-se examinar as novas perspectivas de relacionamento entre a 

Administração Pública e o setor empresarial, considerando suas ações conjuntas em prol da 

sociedade, pois a Constituição parece autorizar o fomento com o fim já mencionado.  

Por fim, será analisado o desenvolvimento nacional sustentável – uma das finalidades 

dos procedimentos licitatórios – em sua relação com o fomento público às atitudes 

empresariais socialmente responsáveis. Isso porque esta nova finalidade legal deve sempre ser 

observada e, diante disso, é possível utilizá-la nas licitações como meio de guiar condutas 

empresariais socialmente responsáveis.  

 

PROBLEMA  
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As contratações públicas podem servir de instrumento de incentivo à atuação 

empresarial socialmente responsável? Se sim, de que forma e sob quais fundamentos.  

 

JUSTIFICATIVA  

O tema pesquisado encontra relevância sob o contexto atual, pois analisa inovações 

legislativas (Lei 12440 – Inclui a CNDT no rol de documentos à habilitação em licitações, o que 

reforça a responsabilidade social empresarial, no que tange a esfera laboral. Lei 12349/2010 – 

Inseriu expressamente o desenvolvimento nacional sustentável com como fim das licitações e 

que deve ser observado em todos os certames, sob pena de nulidade deste), que englobam o 

econômico, o ambiental e o social, com vistas ao desenvolvimento nacional sustentável, 

observando os objetivos da República (previstos no artigo 3º da CR/88). Ademais, atualmente, 

inúmeras são as interações entre o Estado e a iniciativa privada, o que torna imprescindível 

abordar uma das formas pelas quais isso se dá, ou seja, pela via das contratações públicas.  

Desse modo, com o desenvolvimento em foco, o setor privado deve observar ir além 

de suas obrigações legais (responsabilidade empresarial), apresentando-a de forma 

incrementada por outras iniciativas. Isso é o que se refere à função social da empresa. Assim, o 

fomento público à responsabilidade empresarial serve à efetivação de previsões 

constitucionais. Sob o contexto atual, enfim, é urgente e fundamental a compreensão das 

novas responsabilidades do Poder Público e da iniciativa privada, solidariamente. Portanto, 

resta indubitável a grande pertinência e originalidade da investigação em questão.  

 

OBJETIVOS  

I. Gerais:  

a) Viabilizar a atuação jurídica e social no que tange ao desenvolvimento ambiental, 

social e econômico sustentáveis;  

b) Compreender conceitos e relacioná-los ao dia a dia: desenvolvimento sustentável, 

responsabilidade empresarial, fomento público, licitações, função social etc.;  

c) Debater o papel do Estado, da sociedade e do empresariado na prática dos objetivos 

da República, em especial ao desenvolvimento nacional, divulgando as conclusões em 

publicações à comunidade.  
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II. Específicos:  

a) Analisar o ordenamento jurídico referente à promoção do desenvolvimento;  

b) Examinar o “poder de compra” estatal como meio atípico de intervenção no 

mercado e fomento;  

c) Demonstrar se (e como) licitações e contratos administrativos podem servir de meio 

a maximizar a responsabilidade social empresarial.  

 

DISCUSSÕES  

Atualmente, o público e o privado têm seus limites muito tênues. As empresas 

adquiriram nova posição na sociedade, com relevância não só no âmbito da economia, como 

de praxe, mas também nas esferas social, ambiental, política etc. No século XIX, as empresas 

eram símbolo de desenvolvimento que, à época, significava apenas o crescimento econômico.  

Todavia, as alterações socioambientais alteraram o conceito de desenvolvimento, cujo 

viés econômico passou a ser considerado ao lado de outros, como o social e o ambiental. 

Diante disso, as empresas passaram a ser cobradas em diferentes sentidos, aumentando a 

pressão para que houvesse uma atuação socialmente responsável. Isso advém, principalmente, 

do fato de haver solidariedade (art. 3º, I, CF/88) entre todos eles e o Estado – na busca pelos 

objetivos da República (art. 3º, CF/88).  

Em suma, hoje as empresas possuem grande impacto na sociedade, desde sua 

influência na acessibilidade da população a produtos e serviços até as grandes receitas de suas 

atividades. Diante disso, o Estado detém a prerrogativa de fomentar (Art. 174-ss, CR/88) a 

responsabilidade empresarial incrementada por ações socialmente responsáveis.  

Destarte, a responsabilidade social empresarial reporta-se a atitudes como o 

pagamento dos tributos e verbas trabalhistas devidas, das disposições ambientais, dos critérios 

de segurança na produção etc.; ou seja, do cumprimento de obrigações legais. Este conceito 

merece ser distinto de outros termos comumente confundidos, como a filantropia e a função 

social.  

A função social da empresa é um acréscimo àquelas obrigações. Nesse sentido, é 

cumprida quando a empresa vai além do cumprimento de todas as obrigações inerentes a sua 
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atividade, de modo a atuar com ideais sociais, dentro do objeto social da empresa. Já a 

filantropia extrapola o objeto (atividade econômica) e objetivo (lucro) da empresa, 

configurando atitudes humanísticas voluntárias, ou seja, de acordo com os recursos e a 

vontade de seus dirigentes/acionistas, nunca com caráter cogente.  

Na presente pesquisa, por ora, busca-se analisar o incremento da responsabilidade 

social por meio de ações de fomento do Poder Público, no intuito de auxiliar o 

desenvolvimento de diferentes esferas ligadas aos interesses públicos mais relevantes.  

Assim sendo, a responsabilidade social maximizada deve ser fomentada a fim de 

interferir positivamente no futuro da nação, no sentido de erradicar a pobreza, reduzir as 

desigualdades sociais etc. Dentro de suas possibilidades, cada ente político pode (e deve) 

definir parâmetros à atuação empresarial responsável, Exemplo disso é a recente inovação no 

que tange as licitações, pela obrigatoriedade da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) para a habilitação.  

Atuações como essa, dirigidas ao setor privado, possuem respaldo em previsões 

constitucionais, como nos objetivos fundamentais da República e nos princípios da ordem 

econômica, e.g.. Assim, constata-se que o Poder Público está não só autorizado, mas, sim, 

obrigado a fomentar atitudes responsáveis por parte dos empreendedores, diante do que 

amplamente prevê a CF.  

Com isso, compreende-se que o empresariado passa a ser parceiro da Administração 

Pública, ainda que sob incentivos, promovendo o desenvolvimento sustentável em suas 

diversas esferas. Inclusive pelo fato de se tratar de uma sociedade solidária, não apenas o 

Estado se vê obrigado a realizar os preceitos constitucionais, como toda a sociedade, o que 

engloba as empresas.  

À guisa de conclusão, enfim, o Poder Público está autorizado e obrigado a fomentar 

atuações socialmente responsáveis pelas empresas. Isso porque, basicamente, o papel do 

Estado e da Administração Pública deve aliar-se ao papel dessas instituições privadas, tendo em 

vista que ambos, solidariamente, devem promover o desenvolvimento nacional sustentável. O 

próximo passo da presente pesquisa, portanto, será analisar pontualmente como as licitações e 

os contratos administrativos servem de ferramentas ao fomento à maximização dessa 

responsabilidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

a) A responsabilidade social da empresa se distingue de sua função social, assim como 

não se confundem com a filantropia;  

b) O Estado deve fomentar da maximização da responsabilidade empresarial, podendo 

ser pelas contratações públicas;  

c) O incremento da responsabilidade das empresas pode auxiliar a promoção do 

desenvolvimento ambiental, social, econômico etc.  
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INTRODUÇÃO  

Muitas empresas ainda não se deram conta da importância do processo de formação 

de preço, dessa forma a não aceitação desse fato, que é por sua vez bastante abrangente e 

complexo, naturalmente conduz o administrador a decisões erradas, que em muitos casos 

podem até não trazer consequências de imediato, mas no longo prazo essas falhas na 

precificação podem trazer sérios danos para a empresa. Sendo dessa forma, necessária para o 

bom desenvolvimento comercial, além de um adequado controle de custos, conhecer também 

os fatores que afetam o mercado onde se está inserido e saber quais variáveis influenciam os 

consumidores.  

Então, o presente estudo traz como questão norteadora: como o ambiente 

econômico, a tributação e a estrutura de custos influenciam na formação do preço de venda?  

Assim, o objetivo desse trabalho, consiste em conhecer todos os fatores 

determinantes na precificação do produto e analisar como o ambiente econômico, a tributação 

e a estrutura de custos influenciam nesse processo. O estudo justifica-se pelo acirrada 

concorrência entre as empresas, e para se manter no mercado as empresas necessitam reduzir 

ao máximo o seus custos para que possam operar com margem de lucro mínima aceitável.  

 

METODOLOGIA  

Gil (2002) expõe que a pesquisa tem como objetivo fundamental descobrir respostas 

para os problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Os procedimentos e 
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técnicas empregadas com objetivo de alcançar o resultado da pesquisa são chamados de 

metodologia.  

Gil (2002) separa os objetivos de uma pesquisa da seguinte forma: quanto aos meios e 

quanto aos fins. Quanto aos meios esta pesquisa se enquadra como estudo de caso, que de 

acordo com GIL (2002) refere-se a um estudo de um ou poucos objetos a fim de permitir 

conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, neste caso, sobre como o ambiente 

econômico, a tributação e a estrutura de custos influenciam na formação do preço de venda.  

Quanto aos fins esta pesquisa se enquadra como exploratória, pois visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema de pesquisa, ou seja, com os aspectos que influenciam o 

preço de venda, com vistas a torná-los mais explícitos, aprimorando as idéias e as descobertas 

(GIL, 2002).  

A análise será realizada em uma empresa do ramo de serviços gráficos com os 

demonstrativos do período de 31 de Dezembro de 2010 e 31 Julho de 2011, onde serão avaliados 

os dados sobre custos, ambiente econômico e tributação, avaliando como eles influenciam na 

formação do preço de venda. A obtenção dos dados será realizada por meio de pesquisa 

documental, pesquisas bibliográficas e contatos diretos.  

 

DISCUSSÃO  

 

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA  

O processo de formação do preço de venda de um produto ou serviço deve ser 

encarado pelos administradores como peça fundamental para o bom desempenho e resultado 

da empresa, observando com cuidado todos os fatores que o influenciam.  

O preço de venda é o valor fixado que deverá cobrir todos os gastos diretos com o 

produto ou serviços, todas as gastos fixos, e ainda obter um lucro adequado.  

Para Martins (2010), para a fixação do preço de venda é necessário conhecer além dos 

custos dos produtos, sendo preciso saber o grau de elasticidade da demanda, os preços dos 

produtos concorrentes e substitutos, a estratégia de marketing da empresa, entre outros, 

porém conhecer em que tipo de mercado a empresa está inserida. Martins (2010), ainda 

ressalta que se tornam bem mais fáceis as decisões se analisados tomando com base o Custeio 
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Variável, sendo de grande importância a Margem de Contribuição nas tomadas de decisões. 

Porém Padoveze (2007) menciona que o a formação do preço de venda pode ser feita 

considerando qualquer método de custeio.  

Dessa forma, a seguir serão apresentadas as formas de orientação utilizadas para a 

formação do preço de venda, segundo Martins (2010) e Padoveze (2007), podem ser com base 

no mercado, na teoria econômica ou com base nos custos.  

 

A PRECIFICAÇÃO A PARTIR DOS CUSTOS  

Tendo em vista a importância dos custos para análise do resultado e do desempenho 

da empresa, é necessário que o empresário conheça além dos aspectos mercadológicos, todos 

os gastos incorridos na produção, nas vendas e na administração do negócio, a fim se tomar 

conhecimento de que os gastos não ultrapassam as receitas, pois do contrário, não teria a 

empresa condições de manter-se em atividade por muito tempo.  

A utilização do Custeio por Absorção acaba por não ser muito adequado devido ao 

problema nos critérios de rateios que não são muito objetivos, dessa forma, penalizando 

alguns produtos e beneficiando outros, em função da quantidade produzida, o que causaria 

distorções no resultado da empresa. Segundo Martins (2010), esse método é muito utilizado 

pelas empresas, porém tende não ser muito eficiente, pois inicialmente não considera as 

condições de mercado e não fixa um percentual de cobertura das despesas fixas. Padoveze 

(2007) também orienta que apesar dos problemas de rateio do custeio por absorção é o mais 

utilizado pelas empresas, pois é um método mais simples e está relacionado com os princípios 

contábeis geralmente aceitos, mas admite que cientificamente o método de custeio variável é 

o mais recomendado.  

Martins (2010) menciona que o mercado na verdade é o grande responsável pela 

fixação dos preços, dessa forma as empresas utilizam os custos e despesas mais para verificar 

se é viável trabalhar com determinado produto.  

Com isso, observando um mercado de concorrência perfeita, faz-se muito útil a 

utilização da Margem de Contribuição, que auxilia do processo de fixação dos preços, tendo 

em vista que traz o montante para cobrir os gastos fixos, que independem da quantidade 

produzida e ainda obter lucro, visto que no método de custeio Variável, o custo dos produtos é 
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composto pelos gastos incorridos diretamente na produção, descarregando totalmente os 

gastos fixos no resultado.  

 

A PRECIFICAÇÃO A PARTIR DO MERCADO E DA TEORIA ECONÔMICA  

Padoveze (2007) explica que, a precificação a partir do mercado ignora os custos e 

parte somente da demanda do produto ou a ação da concorrência e o valor percebido pelos 

clientes. Assim a teoria economia indica que o preço de venda dos produtos são feitos pelo 

mercado, através da oferta e demanda.  

Para Padoveze (2007, p. 382) os modelos de decisão de preço orientados pela teoria 

econômica Partem da premissa básica de que as empresas, agindo de forma racional, procuram 

maximizar seus lucros, tendo pleno conhecimento da curva de demanda de mercado e de seus 

custos. Dentro deste modelo, é preciso a identificação da estrutura de mercado onde a 

empresa atua, ou seja: concorrência perfeita e monopolística, monopólio e oligopólio.  

 

OS IMPOSTOS NA PRECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS  

Para o processo de formação do preço de venda faz-se necessário conhecer além dos 

custos, todos os impostos incidentes sobre o preço e também conhecer quais os impostos que 

incidem sobre cada atividade econômica, indústria, comércio ou serviço. O empresário precisa 

estar sempre atento a essa variável, sendo que um bom planejamento tributário, pode torná-lo 

mais competitivo no mercado. Também é necessário entender as estruturas de regime 

tributário das empresas, sendo de grande importância para conhecer o percentual de impostos 

a serem pagos sobre a venda, para então agregá-los ao preço de venda dos produtos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No estudo efetuado foi possível identificar as variáveis que influenciam no processo de 

formação do preço de venda dos produtos. Com isso verificou-se a importância de um 

adequado controle de custos, que possibilita ao empresário verificar a rentabilidade e a 

viabilidade do negócio, dessa forma conhecendo os custos é possível estabelecer uma margem 

de lucro, porém identificou-se que o processo de formação de preço não depende somente 

dos custos, sendo necessário também conhecer o ambiente econômico em que a empresa está 
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inserida, pois em um mercado de concorrência perfeita os preços são formados pelo preço de 

mercado, sendo os custos necessários apenas para saber a viabilidade de continuar a produzir 

este produto.  

Conclui-se também que ter conhecimento da carga tributária incidente sobre o preço 

dos produtos é de extrema importância, assim como uma análise da estrutura do regime de 

tributação em que a empresa está situada, pois com um bom planejamento tributário é 

possível em muitos casos diminuir a carga dos tributos, tornando o produto ainda mais 

competitivo no mercado, e com maior rentabilidade.  
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Apresentação 

Este trabalho foi pensado a partir das questões relacionadas com as influências do 

estilo funk carioca, a partir da assimilação feita por parte de outras regiões do Brasil, mais 

especificamente pelas periferias de Curitiba. O funk será assimilado a partir da mídia massiva, 

em um processo que irá ocorrer em várias partes do país e do mundo. Vale destacar que em 

cada lugar onde ocorrem os encontros culturais, teremos diferentes resultados vindos de 

diferentes choques culturais (Lótman, 2007) que inevitavelmente acontecem. 

A cidade de Curitiba, como um ambiente urbano e até certo ponto cosmopolita, irá 

assimilar o funk, com identificação feita por determinadas camadas da sociedade que se veem 

nas letras das músicas, ou que adotam os tipos de ritmos que são utilizados pelos 

compositores. Algumas manifestações curitibanas do funk irão surgir, algumas com um caráter 

mais debochado, como é o caso de grupos como o Bonde do Rolê e o Bonde das Impostora, 

que utilizam o estilo de um forma mais humorada. Se trata de pessoas com um repertório 

sonoro mais complexo, em boa parte vindas de camadas socais que não são da periferia, que 

utilizam do estilo muito mais como uma forma estética adotada, do que acreditarem realmente 

no funk. Outra vertente é produzida por pessoas das periferias de Curitiba e que possuem um 

processo de identificação mais intenso com o funk, por questões ideológicas ou econômicas. 

Como exemplo teremos o trabalho feito pela MC Mayara, objeto deste trabalho, que tem uma 

grande semelhança com o material que é produzido no Rio de Janeiro, mas com algumas 
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características locais, que pretendemos expor aqui. Seus trabalhos tem alcançado 

popularidade junto ao mercado local do funk, com presença garantida nas redes sociais e nos 

bailes que ocorrem na região sul.  

 

Problema 

Pretendemos aqui perceber quais são as estratégias adotadas por MC Mayara para ser 

assimilada por um público consumidor do estilo funk, através dos jogos ópticos (Landowski, 

1992) que podem ser observados através do vídeo clipe produzido pelo Dj Cleber Mix, em que 

vemos MC Mayara interpretando a música “Minha Primeira Vez”, tendo como cenários alguns 

dos principais pontos representativos da cidade de Curitiba, como o Parque Barigui e o Jardim 

Botânico. Que formas de “ver” e de “ser visto” podemos detectar a partir dessa produção 

audiovisual? Quais tipos de jogos de visibilidade teremos aqui? 

 

Justificativa  

Como tema do projeto de mestrado desenvolvido pelo orientador do presente 

trabalho, buscamos uma adequação do tema a partir das discussões desenvolvidas pelo Grupo 

de Pesquisa “Significações de Curitiba: práticas e discursos”, desenvolvido por professores, 

alunos e convidados, como parte do programa de iniciação científica do Centro Universitário 

Uninter, que busca investigar as significações da cidade de Curitiba a partir de suas práticas e 

discursos produzidos. 

 

Objetivos  

Perceber através do clipe “Minha primeira vez”, produzido pela MC Mayara, quais são 

as produções de sentido presentes ali, tendo como base as discussões feitas por Eric 

Landowski (1992), ao falar dos jogos ópticos, além de outros autores como Iúri Lotman (2007), 

sobre os choques culturais e a Semiosfera, Jaques Revel (2009) com o conceito de cultura, 

Adriana Lopes (2011) sobre a trajetória do funk carioca, entre outros.  

 

Procedimentos metodológicos  
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A pesquisa semiótica consiste em um procedimento de análise dos textos (ou das 

práticas) a partir da sua desconstrução. Para isso, recorremos ao modelo do percurso gerativo 

do sentido, que mostra a organização dos textos em três níveis: o discursivo, mais superficial e 

rico semanticamente; o narrativo, onde se dá a ação; e o fundamental, de conteúdo mais 

abstrato, onde se revela a tensão entre os valores do discurso.  

 

Discussões  

As relações das manifestações culturais feitas por camadas periféricas urbanas, e 

como são percebidas pelas outras camadas sociais, são algumas das questões que 

pretendemos apresentar nesta proposta de pesquisa. Os jogos de visibilidade entre o “ver” e o 

“ser visto” são fundamentais para as respostas que pretendemos alcançar aqui. 

A presença do funk carioca em Curitiba e seus diferentes resultados que surgem a 

partir de diferentes encontros culturais, vistos no vídeo clipe “Minha primeira vez”, será foco 

das nossas observações. 

 

Considerações finais  

A partir das atividades realizadas pelo Grupo de Pesquisa “Significações de Curitiba: 

práticas e discursos”, pretendemos conseguir diferentes olhares sobre a cidade, através de 

diferentes produções que podem vir de diferentes campos como a música, publicidade, moda, 

etc. A partir dos diferentes trabalhos que serão produzidos pelos demais integrantes do grupo, 

pretendemos ter um panorama dessas diferentes manifestações, práticas e discursos que terão 

a cidade como cenário ou tema. Neste trabalho especificamente, temos a intenção de perceber 

como a cidade é apropriada e transformada em parte integrante de uma produção de discurso 

que já é por si só, a apropriação de um estilo vindo das periferias do Rio de Janeiro, e que 

ganha novos contornos ao ser desterritorializado (Lemos, 2010). O grupo de pesquisa tem a 

expectativa de colaborar para o campo da pesquisa acadêmica, a partir das diferentes 

manifestações manifestações que estão sendo levantadas, e que nos trarão novos olhares 

sobre a cidade e seus produtos. 
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Apresentação 

A trajetória editorial e o conteúdo do Best Seller Harry Potter é analisada aqui, de 

forma simplificada, utilizando-se do pensamento crítico da Escola de Frankfurt com especial 

ênfase em Horkheimer e Adorno, com o objetivo de descobrir quais aspectos a tornam um 

produto da Indústria Cultural.  

Mais além de analisar os aspectos que alicerçam a afirmativa, vamos também verificar 

os aspectos que divergem dos padrões da Indústria Cultural presentes na obra. Considerando o 

desprezo das editoras pelo manuscrito e o especial apoio do público em relação a esta obra, 

não vamos deixar de considerar também as fórmulas de sucesso, também conhecidas como 

normas técnicas, utilizadas pelas editoras. 

  

Problema 

A obra literária Harry Potter pode ser vista como revolucionária no mercado editorial 

ou ela é apenas mais um produto da Indústria Cultural?  

 

Justificativa 

É comum presenciar as filas imensas nas portas de cinemas, a vontade sem fim de 

jogar games, ficar em frente à televisão por horas olhando um programa que talvez não seja 

tão interessante para quem está assistindo... . Movimentos das massas em torno de produtos 
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da Indústria Cultural são comuns, mas não no campo literário. A obra de J. K. Rowling 

movimentou a produção editorial de forma inédita segundo Calligaris Barthes.  

Se perguntarmos a uma criança, nos dias atuais, quem é Harry Potter dificilmente ela 

dirá que não sabe. Também se um adulto for questionado ele saberá a resposta assim como a 

criança. Como a obra literária “Harry Potter” foi um fenômeno na literatura mundial e esteve 

presente na vida de jovens e adultos do mundo todo, é de relevância estudar o possível motivo 

de seu sucesso.  

É evidente que as campanhas feitas em torno da franquia, a atenção do marketing, até 

mesmo os spoilers (estraga-prazeres, aqueles que revelam detalhes aos que ainda não leram) 

contribuíram para ascensão do livro. É comum os livros de autores já renomados são 

publicados pelas grandes editoras também grandes campanhas de marketing, melhor 

posicionamento em prateleiras e com colunas escritas nos jornais mais importantes do mundo 

ajudam tanto quanto a campanha. Mas, existe uma modalidade de publicações chamada low 

profile (que evita chamar a atenção) que são livros publicados sem campanhas de marketing e 

sem divulgação extra. Este foi o caso da obra Harry Potter. Mário Corso (2011) lembra que: 

 

O observador desavisado pode pensar o fenômeno Harry Potter apenas 
como um investimento bilionário da Indústria Cultural. De fato foi, mas só 
depois de ter trilhado um caminho solitário, com tropeços e sem outro 
incentivo que não o de ter tocado o coração dos seus primeiros leitores. Foi 
na base de uma difusão boca a boca que esse livro, de uma autora estreante, 
conseguiu seus pequenos admiradores. Claro, depois da história se provar 
viável, a mídia investiu forte e fez dela o que é: marco literário da ficção para 
jovens. 

 

Melissa Anelli (2008, p.33) completa dizendo que quem não conhece a obra pode 

pensar de seguinte maneira:  

 

Alguém que nunca tivesse lido nem visto um dos filmes ou nem sequer 
ouvido falar de Harry Potter em 2007 – em outras palavras, alguém vindo do 
espaço -, poderia facilmente olhar para a franquia e presumir que tivesse sido 
criada por homens de negócios astutos, implementada por meio de 
marketing de bases de dados e cuidadosamente projetada de modo a dar às 
pessoas exatamente o que elas queriam, usando fórmulas testadas, potência 
de celebridades, e o tipo de campanha de publicidade que impulsiona mega 
indústrias como Coca-Cola, Mc Donalds e a Microsoft. 
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J. K. Rowling não era uma escritora conhecida, ao contrário, ela era mãe solteira, sem 

emprego e seu maior sonho era ver a filha sendo criada de forma saudável. Não foi nenhum 

poderoso editor que descobriu Harry Potter, pois havia elementos no enredo que faziam os 

editores acreditar no fracasso: número de páginas alto de mais para um livro infantil, a história 

se passava em um colégio interno, os títulos eram complicados.  

Quem descobriu Harry Potter foi uma recém-contratada na área de marketing de uma 

editora Rosamund. Ela não tinha nenhum poder sobre as publicações da editora, por isso, 

segundo Anelli (2008, p. 57-94), ela fez cópias do manuscrito, enrolou as folhas em doces e saiu 

distribuindo para todos que tinham algum poder de decisão.   

Como podemos perceber, Harry Potter possui toda a maquiagem da Indústria Cultural, 

mas sua ascensão dependeu também de outros fatores. É esta identificação que a presente 

pesquisa trabalha.  

 

Objetivo geral:  

Estabelecer a relação entre o conceito da Indústria Cultural e a produção da obra Harry 

Potter. 

 

Objetivos específicos:  

1) Conceituar quais aspectos tornam uma obra, produto da Indústria Cultural e se 

eles estão presentes na trajetória da produção ou no conteúdo da obra literária 

Harry Potter. Além, de verificar quais aspectos diferem das técnicas editoriais que 

predominam na produção de Best Sellers presentes na cultura de massa e que 

desqualificam a obra como sendo produto da Indústria Cultural. 

2) Identificar o real significado da obra literária Harry Potter para a sociedade 

 

Metodologia  

A metodologia foi elaborada segundo de acordo com as diretrizes de Carlos Gil. Como 

se pode observar, trata-se de uma pesquisa de cunho filosófico e sociológico ligada 

diretamente à comunicação social e à mídia impressa. Os estudos são de base teórica e a 

pesquisa tem caráter bibliográfica.  
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Discussões  

O fenômeno editorial chamou atenção de muitos estudiosos. As críticas são variadas, 

alguns são a favor, como é o caso de Humberto Eco, que, além de endossar a qualidade literária 

da obra, argumenta que há situações arquetípicas nas histórias, e atribui a este fato o sucesso 

da obra: 

...acredito que devo voltar a bater o martelo em favor de Harry 
Potter. Essas são sim histórias de magos e bruxas, e é óbvio que 
obtém sucesso, pois crianças sempre gostaram de fadas, de anões 
e mágicos e realmente nunca ninguém pensou que Branca de Neve 
fosse efeito de uma conspiração de Satanás; mas as histórias de 
Harry Potter obtiveram sucesso e ainda obtêm porque sua autora 
(não sei se por cálculo preciso ou por instinto prodigioso) soube 
colocar em cena algumas situações realmente arquetípicas (ECO, 
2002). 

 

Mas, além das questões arquetípicas (ver “Harry Potter e a Ordem do Reconhecimento 

Social”, Melissa Yoko Sowabe), pode-se verificar que Harry possui uma algo que todos os 

jovens desta época buscavam: magia. Os números de vendas literárias no Brasil não são muitos 

felizes. Segundo Raquel Cozer, o escritor Frazen, autor de best-seller aclamado pela crítica, 

ficou assustado com as suas vendas em nosso país, apenas 20 mil exemplares do título 

“Liberdade”. O mesmo acontece com os títulos clássicos nacionais. Os mais vendidos, segundo 

a pesquisa “Retratos da leitura no Brasil 2008”, são os que estão na lista de obras cobradas em 

provas de vestibular . Harry Potter prometeu algo para esses jovens que somente eles 

poderiam ver: a magia e o entendimento de seu real significado. Segundo Corso (2011), a 

relação é feita da seguinte forma:  

 

Max Weber notava que a marca mais forte da modernidade foi o 
desencantamento do mundo, no sentido do pensamento mágico 
que revestia o cotidiano, a cultura e o raciocínio dos antepassados. 
O declínio das religiões e o avanço do pensamento científico 
reposicionaram o homem ante o cosmo. Mas, infelizmente, as 
promessas do iluminismo, da ciência, da razão, falharam. 
Acreditávamos num mundo racional, no qual, graças ao avanço das 
ciências, as paixões humanas perniciosas estariam dominadas, mas 
o que realmente vivemos foram duas guerras mundiais que 
devastaram a Europa, supostamente o lugar mais avançado. 
Acrescentem-se a isso Hiroshima, Auschwitz, totalitarismos e a 
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Guerra Fria, com sua possibilidade de um desastre nuclear em que 
todos perderiam. O século XX é um cemitério de promessas, como 
então seguir confiando em tais ideais? Assim, o apelo ao mágico 
dessa série ganha contornos de uma crítica nostálgica ao nosso 
tempo. A sobrevivência da barbárie tornou inegável que ainda 
existem fatos obscuros nos homens e na sociedade, que a ciência e 
a razão não conseguem explicar suficientemente. Representando 
uma forma lúdica de lidar com esse lado sombrio, a literatura nos 
restou como o único espaço possível da magia.  

 

 

Considerações finais 

Para a produção editorial e multimídia é importante verificar o porquê uma obra 

literária teve venda massiva e que os números de faturamento fizeram muitas editoras olharem 

para o mercado infanto-juvenil com maior voracidade. Pesquisas são realizadas para verificar o 

quanto as ferramentas que estão a serviço da Indústria Cultural influenciam os leitores. Mas os 

leitores também podem reconhecer e buscar obras que não estejam no foco das grandes 

corporações. O resgate dessa habilidade está na vontade de conhecer; buscar entender o que 

as situações e os códigos realmente querem exprimir. Além do conhecimento lógico é 

importante o papel dos artistas. Esses homens especiais precisam resgatar o elixir e trazê-lo 

para a sociedade. É exatamente isto que os escritores fazem. Vimos este potencial em J. K. 

Rowling e, assim, pode ser compreendido o fascínio de alguns jovens pela obra que ocorreu em 

grande parte devido ao seu conteúdo “mágico”, mas que foi apropriado, mais tarde, pela 

Indústria Cultural, por tanto, deve-se estar atento para o futuro, pois o mesmo conteúdo que 

resgata, quando passa estar nas mãos das corporações, pode se tornar uma ferramenta de 

domínio. Pois, Indústria Cultural distorce o sentido de “sagrado” estudado por Joseph 

Campbell e utilizado no trabalho de Cristopher Vogler, segundo Horkheimer “O consumidor 

não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa indústria, 

mas seu objeto.” (p.93, 1983)  
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APRESENTAÇÃO  

A Internet está cada vez mais presente no cotidiano do indivíduo contemporâneo. O 

Brasil já é a sétima maior audiência de Internet do mundo com 44 milhões de usuários e, até 

mesmo aqueles que não possuem computador, utilizam regularmente a Internet. A 

conectividade também está nos celulares, cujo crescimento se dá a cada ano. Neste contexto, 

de conexão e mobilidade, surgem as redes sociais na Internet que se tornaram relevantes para 

o processo de comunicação. Seu uso já representa 39% do uso de Internet que é feito pelos 

Brasileiros. Elas têm atingido cada vez mais pessoas e tornado a comunicação mais instantânea 

e mais móvel. Através delas, o homem contemporâneo ganhou dimensões antes não vistas, 

tendo a possibilidade de ser visto e ouvido além das fronteiras do tempo e do espaço físico. 

Assim, as redes sociais na Internet podem ser consideradas extensões do homem.  

De maneira semelhante ao ocorrido com outras tecnologias, emerge uma nova 

linguagem e, como consequência, uma nova forma do ser humano se comportar e se 

comunicar. Entretanto, alguns destes novos comportamentos podem ultrapassar regras sociais 

de convívio como, por exemplo, a postagem de conteúdo hostil ou preconceituoso na rede.  

 

PROBLEMA  

A questão que motiva a realização deste trabalho e, portanto, o problema de pesquisa 

é: por que ocorrem inserções de conteúdo hostil ou preconceituoso no Twitter? Como refletir 

mailto:humberto@fellsky.com.br
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acerca dessas inserções, a partir de uma sociedade líquida e contemporânea? Que 

características da sociedade contemporânea ajudam para que esse tipo de conteúdo seja 

inserido na rede?  

Uma das hipóteses é que estes comportamentos de hostilidade se dão em razão da 

percepção do usuário com relação à liberdade que lhe é dada no ciberespaço. Outra hipótese é 

a característica evanescente dessas relações, e, ainda, características de uma sociedade 

globalizada e líquida.  

 

JUSTIFICATIVA  

Diante desse novo tempo de constantes evoluções tecnológicas, e desse novo homem 

contemporâneo, conectado, o presente trabalho mostra-se importante e relevante ao campo 

da comunicação, especialmente sobre o crescimento dessas hostilidades e sobre a linguagem 

que está circulando na Internet.  

 

OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho é convidar o leitor a refletir a respeito do tema. Para 

tanto, como desdobramento desse objetivo geral, faz-se necessária uma contextualização da 

sociedade contemporânea e líquida e, do ciberespaço e das redes sociais na Internet para 

então chegar ao objeto do trabalho: o Twitter e as inserções de hostilidade.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica. Além da pesquisa 

bibliográfica, também foi realizada a documentação bibliográfica das obras através do método 

de fichamento, para que, como fim, se cumprisse o que garante Severino sobre esse processo: 

“Sistematicamente feito, proporciona ao estudante rica informação para seus estudos.” 

(SEVERINO, 2007, p. 70).  

 

DISCUSSÃO  

O presente trabalho iniciou-se discorrendo sobre a ideia de sociedade contemporânea. 

Há uma introdução a respeito dos conceitos de McLuhan sobre “aldeia global” e “o meio é a 
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mensagem”, passando pela Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty, até chegar sobre 

a sociedade individualizada e fluida de Bauman. Importante ressaltar que, na perspectiva de 

Merleau-Ponty o corpo é um sensível para si mesmo. Assim, o corpo é quem realiza a primeira 

reflexão, e, portanto, a consciência aprende com o corpo a refletir, diferentemente do que 

pregava a tradição filosófica. Ao atribuirmos às mídias o título de extensões do homem e de 

seu corpo, é fundamental pensar o corpo nessa nova perspectiva.  

E a partir destas ideias do corpo e de sua relação entre a acronia e a atopia do 

ciberespaço, é que se pode discutir a questão das identidades no ciberespaço e nas redes 

sociais na Internet. Roberto DaMatta (2009), identifica as identidades como papéis sociais. E 

segundo Stuart Hall, “todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo 

simbólicos”. (HALL apud MACEDO, 2010, p. 51). E, se as identidades são desempenhadas 

basicamente de acordo com o espaço em que se insere o indivíduo, o que acontece quando 

este indivíduo está inserido no ciberespaço?  

Foi preciso então abordar a questão de capital social no Twitter e sobre a necessidade 

do indivíduo de tornar-se relevante neste espaço. O capital social se traduz em total 

importância na construção da reputação, servindo como exemplo, a simples tarefa de escolha 

do avatar. Trata-se de uma busca de espetacularização do “eu”, de torná-lo relevante e, por 

fim, comercial. É assim que vê Sibilia (2008). Além da imagem do avatar, o conteúdo dos tweets 

e, eles próprios, são também formas constantes de busca de relevância através do capital 

social. Até mesmo os conteúdos hostis e preconceituosos.  

Diante disso, e entendendo que a Internet é esse espaço fluido, volátil e efêmero, 

passou-se a analisar os casos de hostilidades. A falta de punição pelos crimes ocasionados na 

rede podem intensificar e incentivar atitudes de hostilidade e preconceito. São comentários 

pejorativos, uso de palavras ofensivas e acusações, muitas vezes sem fundamento, envolvendo 

empresas e pessoas. Um desses casos ganhou repercussão internacional. Após a divulgação do 

resultado das eleições presidenciais no Brasil, em 31 de outubro de 2010, a estudante de Direito 

Mayara Petruso inseriu no perfil do Twitter, mensagens ofensivas contra os nordestinos, 

atribuindo a eles a vitória da presidente.  
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A mensagem tinha apenas 71 caracteres, menos do que os 140 permitidos pela 

plataforma Twitter e, ainda assim, causou grande repercussão nas redes e nos veículos de 

comunicação de massa. O caso repercutiu, ainda, internacionalmente e foi matéria do jornal 

britânico “The Telegraph”. Tornaram-se outros casos polêmicos os dos perfis 

“@HomofobiaSIM”, “@_AmandaRegis” e “estuproSIM”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Buscou-se além de contextualizar este homem contemporâneo e as relações destes, 

provocar uma reflexão a respeito desse novo tempo e das consequências disso no processo de 

comunicação. À medida que interage com a rede, o indivíduo reconfigura sua identidade, 

tornando-se um corpo virtual que será medido pela conectividade. Ele busca a 

espetacularização do “eu”, busca tornar-se um show, onde, finalmente, ele pode se fazer 

presente, ouvido, relevante.  

O ciberespaço constitui-se como um espaço de dimensão social. Ele representa uma 

nova chance para o homem pós-moderno, que pode estar confundindo a sensação de 

liberdade com os limites de uma convivência justa, harmoniosa e pacífica. O que pode levar a 

troca de hostilidades na rede, discursos ameaçadores, acusações e críticas, em sua maioria, 

efêmeras, apenas opiniões, nem sempre construtivas. E é neste sentido que o presente 

trabalho se encontra com o título. Diante das hostilidades em rede, é como se houvesse a 

necessidade de firewalls reais funcionando constantemente no ciberespaço. E é importante 

ressaltar que o uso figurativo da palavra firewall em nada se assemelha à aplicação de regras 

que controlem ou bloqueiem a entrada ou saída de informações. De maneira oportuna, 

cumpre-se deixar claro que, seria excessivo e arbitrário afirmar isto do ponto de vista da 

liberdade de expressão. O termo que é empregado aqui, assim é feito em razão da tradução 

para o português: “anti-chamas”, sendo que por “chamas” entende-se como sendo o buzz que 

é causado nas redes pelas interações, relações ou laços sociais, como já visto.  
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Apresentação  

O resumo expandido em questão possui como base os estudos realizados no projeto 

de pesquisa “As Relações Públicas como Processo Educativo: uma Análise dos Programas de 

Responsabilidade Social em Empresas Paranaenses”, o qual é integrante do grupo de pesquisa 

Estudos sobre Comunicação Organizacional: estratégias e processos, da Universidade Federal do 

Paraná e cadastrado no CNPq. Em linhas gerais, fez uma análise – teórica e prática – dos 

chamados programas de responsabilidade social das organizações paranaenses cadastradas no 

Instituto ETHOS. Nesse caso específico, foi analisado o Grupo Paranaense de Comunicação 

(GRPCOM), representado pelo seu Instituto.  

 

 

Problema  

A questão principal que norteou o projeto de pesquisa relacionou-se a qual conceito – 

identidade ou imagem organizacional – a temática da Responsabilidade Social está mais ligada 

nas organizações privadas. Até que ponto os projetos de Responsabilidade Social estão 

intrínsecos à identidade de uma organização? Ou seria apenas um modismo por parte destas 

empresas para se beneficiarem com esta temática tão discutida atualmente? Para isso, 

utilizamos a definição de identidade e imagem organizacional de Kunsch (2003), Almeida 

(2006) e Halliday (2001). Na prática, foi analisado o Grupo Paranaense de Comunicação 

mailto:felipemartinsgr@yahoo.com.br
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(GRPCOM), representado pelo seu Instituto e, a partir da recusa da maioria das empresas, 

descoberto um novo problema para a pesquisa.  

 

Justificativa  

A Responsabilidade Social e Cidadania Corporativa são temáticas que estão sendo cada 

vez mais debatidas dentro e fora das organizações, assim como em toda a sociedade. De 

acordo com Melo Neto e Froes (2001, p. 26 – 27), “As ações de Responsabilidade Social são 

extensivas a todos que participam da vida em sociedade – indivíduos, governo, empresas, 

grupos sociais, movimentos sociais, igreja, partidos políticos e outras instituições”. Percebe-se 

uma exploração do tema pela mídia em geral, por campanhas publicitárias e demais ações 

privadas. No entanto, há uma necessidade em identificar melhor tais projetos denominados 

“socialmente responsáveis”, bem como analisá-los mais profundamente levando em 

consideração as reais intenções destas organizações.  

 

Objetivos  

- Identificar como os interesses sociais estão frente aos interesses econômicos dessas 

empresas;  

- Pesquisar mais a fundo os variados programas de “Responsabilidade Social” e/ou 

“Cidadania Corporativa” das organizações privadas;  

- Entender de que forma essas práticas socialmente responsáveis estão inseridas no 

cenário globalizado atual;  

- Considerar os diversos pontos do conceito de Responsabilidade Social para analisar 

os variados programas empresariais;  

- Compreender os programas de Responsabilidade Social levando em consideração a 

economia, as práticas de mercado e as necessidades sociais e ambientais;  

- Verificar a atuação de um profissional de Relações Públicas nos programas da área;  

 

Procedimentos Metodológicos  

A metodologia utilizada na pesquisa foi descritiva qualitativa e estruturou-se da 

seguinte maneira: a) embasamento teórico a partir de autores e estudiosos conceituados na 
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área; b) consulta ao site do Instituto ETHOS; c) verificação dos sites das 54 organizações 

cadastradas no Instituto; d) contato virtual (via e-mail e/ou formulários de “Fale Conosco”) e 

contato telefônico (SAC); e) elaboração do instrumento de pesquisa; f) entrevista 

semiestruturada na sede do Instituto; g) análise geral das atividades e do material recolhido;  

Após leitura e consulta a diversas biografias, foram selecionadas as organizações que 

se adequavam ao modelo proposto, através de consulta do site do Instituto ETHOS. 

Importante ressaltar que o Instituto em questão foi escolhido devido a sua credibilidade na 

área escolhida e na temática abordada.  

A maioria das empresas não atendeu aos requisitos mínimos, pois apesar de 

integrarem o Instituto ETHOS, não possuíam informações suficientes no site. Além disso, 

também apresentaram resistência ao nosso projeto após contato via e-mail e telefone. Após 

formalização através dos contatos, apenas duas empresas corresponderam às expectativas e 

se encaixaram no modelo proposto, sendo uma delas o Grupo Paranaense de Comunicação 

(GRPCOM).  

Como passo seguinte, foi elaborado o instrumento de pesquisa, com perguntas 

diversas e questionamentos chave sobre a atuação da empresa na área de responsabilidade 

social. A partir de uma entrevista semiestruturada, na sede do Instituto, os integrantes do 

projeto aplicaram o instrumento de pesquisa produzido.  

A resposta dessas questões, como é normal em uma entrevista semiestruturada, não 

seguiu a ordem acima, mas foram todas respondidas. O áudio foi capturado e a transcrição do 

material foi realizada, o que contribuiu ainda mais para a fidelidade do estudo.  

 

Discussões  

Percebemos que a discussão em torno da temática da Responsabilidade Social é 

convergente em vários pontos, mas entra em divergência em inúmeros momentos. Os autores 

pesquisados enfatizam suas próximas experiências práticas, a partir de seus pontos de vista e 

suas vivências passadas. Na relação entre teoria e prática consultamos autores como Goldstein 

(1970), Camargo (2010), Casali (2008), Henderson (apud DUPAS, 2008), Garbelini e Brito (2008), 

Dupas (2008), entre outros.  
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Na experiência em questão, foi perceptível o “fechamento” das empresas quanto à 

temática do projeto. Isso nos leva a reafirmar a teoria procurada de que se dá uma ênfase 

muito maior para a imagem do que à identidade. Isso nos leva a refletir o verdadeiro papel dos 

projetos de responsabilidade social no âmbito privado e nos leva a questionar ações que são 

denominadas como tal, mas na prática não se realizam.  

Na empresa entrevistada, apesar de algumas incoerências, verificamos projetos 

institucionalizados na organização, vinculado à sua missão e visão, assim como seus valores, 

porém deixamos a sugestão de programas ou projetos com caráter ainda mais estratégico e 

efetivo.  

 

Considerações Finais  

Desde o início das pesquisas deparamo-nos com dificuldades: a falta de atualização 

frequente do site do Instituto, a barreira quanto a conseguir contato com as empresas; a 

resistência e a falta de esclarecimento da maioria em falar sobre o assunto. Por ora, 

entendemos que não haveria por que haver essa resistência se tudo estivesse sendo feito da 

maneira correta. Além disso, várias empresas paranaenses possuem ótimos programas de 

Responsabilidade Social e se adequariam ao proposto em nosso projeto, mas não são 

vinculadas ao Instituto ETHOS, o que estimulou a reformulação deste projeto de pesquisa.  

O mercado é competitivo, e a responsabilidade social representa um diferencial para 

as empresas que se comprometem – ou aparentam se comprometer – com ela. Essa é uma das 

razões pela imagem de “empresa cidadã”, “de bem com a natureza”, “socialmente 

responsável”, entre outras denominações, são tão buscadas.  

A entrevista realizada no GRPCOM nos possibilitou verificar que as ações do grupo não 

se resumem à filantropia, caridade ou assistencialismo. A empresa mantinha, através de seu 

Instituto, 17 projetos diferentes. No entanto, o discurso nos mostrou que os interesses sociais e 

ambientes não estão necessariamente desvinculados dos econômicos, conforme Camargo 

(2010). Assim, ela desvirtua-se do verdadeiro objetivo da Responsabilidade Social.  
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Objetivo deste estudo é compreender a Teoria do Direito de Dworkin dentro de uma 

visão da filosofia política para analisar seu conceito de igualdade liberal e ver como está 

reflexão pode fundamentar premissas políticas do Direito. A importância de discutir os 

conceitos de igualdade e igualitarismo é fazer uma analise e saber se ela pode ser um 

instrumento de combate e de equilíbrio das diferenças sociais e econômicas na sociedade 

contemporânea. Estas reflexões são realizadas tomando Rawls como interlocutor deste 

debate. 

O neoliberalismo é um movimento político e econômico, com especial destaque no 

último período do século XX e século XXI não só nos países latino americanos. O Neoliberalismo 

é a resposta à crise do capitalismo decorrente da expansão da intervenção do Estado, e que de 

uma forma geral esmaga os pequenos e fortalece os mercados grandes, não permitindo que os 

pequenos concorram de forma igual, que visa desproteger o mais fraco. Nos países, latino–

americano, este movimento acarretou um grande crescimento das desigualdades sociais, e 

mesmo que algumas políticas priorizassem as políticas sociais, restringiam a liberdade das 

pessoas. O socialismo real era um modelo de ideais, que constituía a política e a economia, e 

nasce na Europa, com o objetivo de promover um novo modelo de ideal, que não se firmou por 

muito tempo. Nele, ainda que tentasse controlar o desequilíbrio social, que seria um modelo 

ideal de equiparação, não tinha bons resultados. Não existia o direito da liberdade de escolha 

de opinião e nem da igualdade, o que demostrava a extinção legal do direito, e este modelo 

eram impostas não dando chance a uma democracia. 
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    Nesse contexto, Dworkin parte de uma diferenciação entre igualdade e 

igualitarismo. A igualdade é tida como a satisfação pessoal, para Ronald Dworkin que pode ser 

também alcançada de uma forma momentânea, por exemplo, quando desejo algo que possa 

ser alcançado de forma rápida. O igualitarismo é uma forma mais ampla desta igualdade. 

Atingindo este objetivo de satisfação, que no primeiro momento para mim preenche as minhas 

expectativas pessoais. O caminho que pretendo percorrer, a partir de uma revisão de literatura 

de alguns textos de Dworkin, é analisar se estes dois conceitos, e saber se é possível, a partir 

destas premissas apresentada, pretendo fazer uma reflexão e ver se elas são aplicáveis ou não. 

Além disso, pretende-se fazer uma critica sobre estes dois conceitos, principalmente dentro da 

nossa sociedade contemporânea. Assim pretendo formular uma diretriz destes dois conceitos, 

para comparar a igualdade e do igualitarismo na nossa sociedade atual.  

    No mundo ideal, eliminar a fome e as diferenças nos aproximaria da forma 

igualitária, precisando de uma justificação para esta ação, ainda que tal ação não pudesse 

alcançar a todos da mesma forma. Assim sendo as garantias básicas estariam asseguradas. No 

mundo real tal posição estaria próxima ao paternalismo superficial, que asseguraria as 

garantias básicas, desde que não prejudicassem outras pessoas. Surge aqui o conceito de 

seguro obrigatório como um instrumento de garantia social que é uma visão de igualdade no 

campo econômico.  

    Dworkin demostra que a igualdade e a liberdade não se contradizem, pelo contrário 

elas se moldam dentro do mesmo conjunto ideal, já para Rawls, entende que o liberalismo é 

“sui generis”, dentro do mesmo gênero, sendo que ele afirma que a igualdade é o seu 

fundamento legal. Na teoria em que Rawls apresentada no livro Uma Teoria da Justiça, Ronald 

Dworkin, apresenta uma critica sobre dois conceitos, por achar que eles estão errados, 

conforme (Dworkin, Ronald, 1975, pag.17) e no artigo do Igualitarismo Liberal de Dworkin na 

(Dworkin, Ronald, 2005, pag.57). O autor critica duramente algumas questões prioritárias: 

qualquer cidadão teria o direito de ter o direito às liberdades básicas, como por exemplo, o 

direito de liberdade de ter propriedades e de votar. Rawls é contrário ao estabelecimento de 

um princípio básico de justiça. Neste caso apresenta uma situação hipotética chamada de 

“posição original” onde as pessoas aplicariam este principio, para somente depois produzir a 

legalidade e assim criar uma nova Constituição na sociedade. Considerando que os legisladores 
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teriam um conhecimento parcial, pois estariam sobre a ignorância gerada por não conhecer 

completamente o contexto da formulação dos direitos, estariam capacitados a criar leis mais 

justas. Então Rawls sugere que se poderia ser aplicada o seguinte sistema: primeiro as pessoas 

aplicariam o princípio de justiça, que é o direito às liberdades básicas como meio de alcançar a 

sua satisfação e de se manifestar sobre as questões pontuais, liberdade de opinião, liberdade 

do voto e de propriedade, e assim por diante. O que vale nesta relação é a liberdade, que 

sobrepõem sobre as desigualdades sociais e econômicas. Dworkin é um critico da teoria de 

Rawls porque não aceita a teoria dada como sendo uma prioridade, e cita que preferia que 

fosse dada a prioridade na liberdade e não na riqueza material, sendo que as tentativas de 

demostrar as situações de liberdades básicas, são meios de extrema, que deixa de lado as 

questões econômicas e sociais o que é um tremendo erro. Dworkin se afasta as teorias liberais 

de Rawls, porque ele não concorda com está teoria, por não ter eficácia e não possuir uma 

dinâmica legal e abrangente, considerando também suas questões éticas e políticas, sendo que 

o Estado deve ser liberal e nas relações dos indivíduos neutro. Assim vai idealizar a igualdade 

liberal, que vai sim dividir as forma de distribuição justa de recursos, e atingirá toda a cadeia da 

sociedade.  

    Para Dworkin, portanto, a igualdade deve ser alavancada na forma de igualitarismo 

liberal, e nunca na forma de qualquer liberalismo. Portanto o conceito de Dworkin de igualdade 

é visto como um princípio de fundamento do Liberalismo, sendo que a sua posição coloca que 

devemos aplicá-la como forma primária de igualdade formal e a questão é sabermos se o 

igualitarismo é válido ou não, na atual conjuntura da sociedade. 
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Apresentação   

De acordo com Silva (2011, p. 364) a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, as NBCASP, “foi aberto campo propício para a uniformização dos 

procedimentos contábeis internos e o reconhecimento da contabilidade como ciência que 

estuda o patrimônio”. Dessa forma, o sistema contábil brasileiro está passando a ter um grau 

de harmonização das práticas contábeis dos entes públicos, de acordo com as normas 

internacionais editadas pelo IFAC. 

Durante um longo período a contabilidade pública era vista como uma forma de 

acompanhar a trajetória das receitas e despesas, ou seja, o grande foco de estudo era a 

realização orçamentária. Nas alterações implantadas na contabilidade no que rege o processo 

de convergência para as normas internacionais, segundo Veríssimo (2010), o enfoque se voltou 

para o patrimônio.  

O processo de convergência aplicada ao setor público ainda é guardado por grande 

complexidade, pois trata de um assunto que há pouco tempo não existiam normas para sua 

aplicabilidade. Existem diversos casos nos quais o processo de convergência ainda carece de 

informação específica, um exemplo é a NBC T 16.10 – avaliação e mensuração de ativos e 

Passivos em entidades do setor público que define o primeiro conceito de redução ao valor 

recuperável (impairment). 

 

Problema  
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Com o advindo do processo de convergência a sociedade se torna verdadeira guardiã 

do erário público à medida que se comporta como elemento integrante na absorção da 

informação, e atrelando o gestor público a responsabilidade de manter a eficiência na 

prestação dos serviços à sociedade. Dessa forma, a questão problema deste trabalho 

compreende saber: Como descreve a normatização brasileira sobre a aplicação do impairment 

test em obras paralisadas? 

 

Justificativa  

Para se testar a relevância sobre a aplicação do impairment no setor público basta 

atentar-se para (PBAGORA, 2011): “Obras da transposição do Rio São Francisco continuam 

paradas”, ou ainda “pelo menos nove obras realizadas pelo governo do Estado estão 

paralisadas no Espírito Santo” (FOEGER, 2012) todos só reforçam uma pergunta “alguém 

calculou qual o prejuízo da obra paralisada?” (MOURA, 2011).  

Constata-se ainda que não existe, nas NBCASP, até o momento, uma norma específica 

para a redução ao valor recuperável de que trate sobre a aplicação em obras paralisadas, 

porém existe guias que orientam sua destinação do teste como o Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público, NBC T 16.5 (Registro Contábil) e na NBC T 16.10 (Avaliação e 

mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público) e a Análise Da Aplicabilidade 

Das Normas Internacionais De Contabilidade Aplicadas Ao Setor Público. 

Dentro desse cenário é que o presente estudo se justifica, diante de tamanha 

relevância que o estudo sobre a aplicação do impairment em obras paralisadas se desenvolve, 

ao mostrar dentre as normatizações brasileiras referencias sobre o respectivo assunto. 

 

Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a normatização brasileira sobre a 

aplicação do impairment no setor público sobre a égide das obras paralisadas. 

 

Como objetivos específicos têm-se os seguintes:  

 Apresentar o processo de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público às International Public Sector Accountig Standards. 
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 Enfatizar a importância dos órgãos normatizadores brasileiros para uma melhor 

adequação da contabilidade pública aos padrões internacionais. 

 Ressaltar a importância da mensuração dos ativos públicos para uma melhor 

avaliação dos elementos patrimoniais. 

 Verificar a existência da aplicabilidade do impairment nas obras paralisadas. 

 

Procedimentos metodológicos  

A metodologia da pesquisa utilizada nesse trabalho é de caráter bibliográfico para a 

fundamentação do trabalho, como faz referência Silva (2006, p. 54) onde relata que a pesquisa 

bibliográfica explica um tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas em 

livros, revistas, periódicos, artigos científicos etc.  

Quanto aos objetivos, considera-se como pesquisa exploratória. Beuren (2003, p. 80) 

destaca que o estudo exploratório busca “[...] conhecer com maior profundidade o assunto, de 

modo a torná-lo mais claro [...]” e complementa: “[...] explorar um assunto significa reunir mais 

conhecimento [...], bem como buscar novas dimensões até então não conhecidas.” (BEUREN, 

2003, p. 81).  

A abordagem utilizada nesta pesquisa é qualitativa, pois utiliza a normatização 

brasileira para determinar a relação existente entre a aplicação do impairment e as obras 

paralisadas, não empregando qualquer instrumento estatístico na elaboração de sua analise. 

Para Oliveira (2000) “o método qualitativo é considerado como o método mais exploratório 

que auxilia na pesquisa científica, ele mensura as categorias e atributos da pesquisa”. 

De acordo com Richardson (1999 p. 80), os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação 

existente de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos. 

 

Discussões  

Em 2011 o STN com o objetivo de orientar o processo de convergência realizou a 

análise da aplicabilidade das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, 

trazendo consigo a interpretação das International Public Sector Accounting Standard (IPSAS), 
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observando os aspectos legais e culturais e as necessidades de adequação tecnológica e 

intelectual da contabilidade pública brasileira. 

Em seu texto, relata citações sobre a aplicação do impairment sobre a égide das obras 

paralisadas e sua necessidade de mensuração dos ativos, sem apresentar critérios para realizar 

a reavaliação patrimonial.  

Constata-se ainda que não existe, nas NBCASP, até o momento, uma norma específica 

para a redução ao valor recuperável de que trate sobre a aplicação em obras paralisadas, 

porém existe guias que orientam sua destinação do teste como o Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público, NBC T 16.5 (Registro Contábil) e na NBC T 16.10 (Avaliação e 

mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público) e a Análise Da Aplicabilidade 

Das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas Ao Setor Público. 

 

Considerações finais  

O processo de convergência no Brasil apresenta avanços significativos à medida que se 

elabora diretrizes para o desenvolvimento do estudo da contabilidade pública, porém ao nos 

remetermos ao objetivo geral verificamos que pouco se tem sobre a aplicação do impairment 

em relação a obras que estão em processo de interrupção, expressando a necessidade de se 

realizar o teste, porém faltando uma normativa que direcione tal ação de mensuração e 

reavaliação do ativo. 

A necessidade de se realizar um trabalho cientifica na esfera governamental é uma 

forma de agregar conhecimentos abrindo meios para que se possa surgir mais estudos neste 

setor, tendo em vista que os contadores públicos necessitam de informações sobre a relação 

entre a mensuração dos ativos públicos que não puderam ter seguimento em sua construção e 

a aplicação nos mesmos do teste de imparidade, para que assim possam alcançar melhores 

desempenhos no processo de avaliação de ativos. 
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  A integração regional surgiu no panorama de acentuação das relações de 

interdependência entre os Estados, intensificada pela globalização econômica e política 

consolidada pelo capitalismo financeiro (SILVA, 2009). 

 Dessa forma, os Estados buscaram se proteger da competitividade crescente, por meio 

da associação a outros Estados, dando origem a processos regionais, tais como o Mercosul ou 

pela ratificação de acordos comerciais. Paralelamente, surgem novas esferas de poder com 

atuação tanto em âmbito local quanto global, instaurando novas leis com impactos sobre os 

interesses dos cidadãos (VIEIRA, 1997).  

 O bloco do Mercosul foi instituído mediante o tratado de Assunção de 1991, ratificado 

por quatro países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Como mencionado, as iniciativas de 

integração propostas devem-se às relações bilaterais entre Brasil e Argentina, como o Tratado 

de Integração entre esses dois países (ALMEIDA, 1993). 

 Em 1988, Brasil e Argentina firmaram o Tratado de Integração, que previa a formação de 

um Mercado Comum entre os dois países, a adoção de uma tarifa externa comum e a 

coordenação das políticas macroeconômicas. Dessa maneira, o processo de integração 

adquiriu uma força sem precedentes. Em 1991, foi ratificado o Tratado de Assunção, que 

contou com a participação de Uruguai e Argentina. Manteve-se o objetivo de construir um 

Mercado Comum e estabeleceu-se um prazo para o cumprimento dessa meta, o dia 31 de 

dezembro de 1994. Designou-se esse projeto de Mercado Comum do Sul (VAZ, 2002). 
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 O problema que se pretende responder ao longo da pesquisa é se o processo de 

integração regional, a partir dos projetos propostos no âmbito das instituições comunitárias 

com vistas a garantir a melhoria dos indicadores macroeconômicos dos países, promove um 

maior desenvolvimento econômico dos países em questão. Compreende-se fundamental 

para o avanço de um processo de integração a aproximação entre os países envolvidos, a partir 

de incentivos aos projetos de cooperação entre os Estados-Membros (avançar na justificativa). 

Observa-se a necessidade de desenvolver modelos que analisem os elementos fundamentais 

para a garantia da evolução do processo de integração. O banco de dados que está sendo 

construído pelos pesquisadores é inédito, ao incluir todos os principais documentos dos 

organismos do Mercosul e ao propor uma comparação com os projetos que de fato estão 

sendo concretizados a partir do que é proposto pelos organismo. Além disso, essa pesquisa 

avança ao incluir elementos das relações internacionais e o prisma das teorias cepalinas, que 

propõe que a integração é um elemento estratégico relevante para garantir o desenvolvimento 

econômico das economias periféricas, que são dependentes das economias centrais.  

 O projeto tem o objetivo geral de verificar qual a dinâmica dos projetos de cooperação 

com vistas a promoção do desenvolvimento econômico no âmbito do Mercosul. Objetiva-se de 

modo específico elaborar uma base de dados com as Resoluções do Conselho Mercado 

Comum e do Grupo Mercado Comum do Mercosul e desenvolver uma análise comparativa 

desses documentos com os projetos que estão sendo impulsionados no âmbito do processo de 

integração, a fim de questionar a eficácia do Mercosul enquanto. 

Para alcançar os objetivos propostos, o artigo possui caráter exploratório, baseando-se no 

levantamento de dados sobre os documentos oficiais públicos do Mercosul, sendo eles: as 

decisões do Conselho Mercado Comum (CMC) e Resoluções do Grupo Mercado comum de 

2007 a 2011. Serão levantadas as principais áreas de cooperação nas quais essas instituições 

atuam, observando se há um papel ativo dessas organizações na garantia da evolução do 

desenvolvimento econômico da região. 

 O Conselho do Mercado Comum, formado pelos Ministros das Relações Exteriores dos 

Estados-Membros, estabelece as grandes linhas do processo de integração e assegura o 

impulso político para o aprofundamento. As decisões desse organismos são de caráter 
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obrigatório para os Estados-membros e oferecem as diretrizes centrais de política adotada pelo 

Mercosul (AMARAL JUNIOR, 2000).  

Já o Grupo Mercado Comum possui funções executivas e é o principal órgão de 

implementação dos objetivos do Mercosul e de supervisão do seu funcionamento. É 

subordinado ao Conselho do Mercado Comum e as resoluções que adota são obrigatórias para 

todos os membros do bloco, porém não há previsão de mecanismos de sanção para os países 

que não cumpram as normas adotadas (FLORÊNCIO e ARAÚJO, 1995). Embora essas 

organizações estejam definidas pelo Protocolo de Ouro Preto como os principais fomentadores 

do processo de integração, verifica-se que há uma fragilidade das mesmas e uma produção 

legislativa pouco significativa. No caso do Mercosul, o protagonismo dos chefes de Estado 

acaba por obscurecer as funções centrais e reduzir a margem de manobra desses organismos 

comunitário. 

As informações, organizadas em um banco de dados, serão estudadas segundo a 

bibliografia das teorias políticas da integração e do desenvolvimento da CEPAL.  Através de 

uma análise qualitativa buscamos verificar se houve de fato uma evolução no processo de 

integração dos países membros do Mercosul e os seus impactos no desenvolvimento 

econômico da região.  

 Observa-se que o processo de integração tem sido interpretado de diversas maneiras, a 

partir de uma série de perspectivas. Pode-se mencionar as teorias políticas da integração, com 

ênfase sobre as teorias funcionalistas, neofuncionalistas e intergovernamentalistas. Contudo, 

em todas as teorias que explicam a integração, o Estado nacional e sua relação com o bloco 

regional aparecem no centro do debate, o que revela a necessidade da análise dos projetos de 

cooperação entre os Estados para investigar a eficácia do processo de integração.   

 Além disso, a partir da lógica do spill over da teoria neofuncionalista de Ernest Hass, 

(1968) revela-se inevitável o transbordamento das áreas de cooperação que iniciam-se no caso 

do Mercosul no âmbito comercial e acabam criando problemas em outras áreas, como 

educação, saúde, sociedade civil, democracia, infraestrutura, transporte, energia, que acabam 

por integrar-se. Sendo assim, a busca pela redução das assimetrias econômicas e estruturais 

torna-se um dos principais objetivos do processo de integração regional. Nesse sentido, no 
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Mercosul existe um organismo responsável pela execução de projetos que visão a aproximação 

dos indicadores macroeconômicos, o FOCEM (Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul). 

 De acordo com Malamud (2003), as teorias convencionais da integração, tais como as 

funcionalistas e a neofuncionalistas, que surgiram para explicar o processo de integração 

europeu, não são adequadas para explicar a integração latino-americana. Isso é justificado pela 

não criação de organismos calcados na supranacionalidade. Observa-se assim o papel 

preponderante nos Executivos nacionais na condução da integração mercosulina. Para 

confirmar essa suposição, Malamud (2003) afirma que a integração avançou mais em todos os 

processos de integração latino-americanos nos momentos em que os chefes de Estado 

reuniram-se nas conferências com maior frequência.  

 Os pressupostos cepalinos sobre a integração regional focam-se no aspecto econômico 

da mesma e contribuíram significativamente para a opção pela integração na América Latina. 

Os argumentos da CEPAL relacionam a integração com o desenvolvimento orientado pelo 

processo de substituição de importações e apontam os desafios do processo, especialmente 

com relação à harmonização de políticas macroeconômicas  entre os Estados-Membros 

(BRAGA, 2001). 

 Para o pensamento cepalino, determina-se uma forte relação entre o sucesso da 

integração e a interdependência macroeconômica, que deve ser incentivada por mecanismos 

institucionais. De acordo com a CEPAL a interdependência macroeconômica resultaria de três 

efeitos que a integração regional impõe sobre as economias envolvidas i) o acréscimo do 

volume de comércio em relação à produção, o que revela um aumento da abertura do país ao 

mercado internacional; ii) a expansão de volume de comercialização pelas alterações nos 

preços relativos dos mercados integrados; e iii) a maior  reação dos fluxos comerciais a partir 

das mudanças no nível de atividade nos países do bloco decorrente do maior grau de 

especialização entre eles (BRAGA, 2001). 

 

Considerações finais 

O  Mercosul mantém-se como o bloco econômico e político de maior interesse para a 

América do Sul porém enfrenta um conjunto de desafios na evolução do  processo de 
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integração regional. Um desses desafios seria a dificuldade de observar resultados positivos 

para além da expansão comercial entre os Estados envolvidos. 

 Pudemos perceber a dificuldade que o Mercosul teve de avançar nos setores políticos 

da integração e também quanto a redução das assimetrias econômicas que existem entre os 

Estados-parte. Talvez resida aí o maior obstáculo enfrentado pelo bloco quanto aos programas 

de cooperação, já que preliminarmente, foi possível constatar que algumas das resoluções e 

decisões dos órgãos comunitários acabam sendo cumpridos por apenas algum dos Estados-

membros e não por todos, como prevê os tratados. 
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Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma análise sobre o volume de matérias e 

sobre a visibilidade dos candidatos na cobertura jornalística do jornal impresso Folha de 

Londrina frente às eleições municipais de 2012 para prefeito de Londrina. Os dados decorrem 

do acompanhamento junto à cobertura eleitoral do jornal entre o período de 1° de agosto a 28 

de outubro de 2012, com a leitura de todos os exemplares, visando a seleção de todo o 

material, contido nos cadernos, relacionado aos candidatos a prefeito de Londrina. O 

acompanhamento possibilita quantificar e verificar como o jornal procura informar o seu leitor 

sobre o tema campanha eleitoral e observar e comparar a visibilidade dos candidatos 

possibilitando uma análise do volume de informações, sobre a política e no comportamento 

editorial do jornal. 

Para determinar empiricamente as relações entre os meios de comunicação com a 

política, a partir da visibilidade que os meios de comunicação proporcionam da política uma 

série de estudos na área da Comunicação Política centrou seus esforços nos processos 

eleitorais (entende-se o termo comunicação política de acordo com Joana Fernandes (2010, p. 

117-126) que remete à atuação dos meios de comunicação em fazer a mediação entre cidadãos 

e organizações políticas por intermédio de mensagens informativas). A cobertura política dos 

jornais impressos sobre as eleições é importante, isto porque quando há uma diversidade de 

informações e opiniões disponíveis para os leitores/eleitores pressupõem-se melhores 

condições para definição do voto e para manutenção da democracia.  
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A Folha de Londrina surge como principal veículo de comunicação da maior cidade do 

interior do Estado no final dos anos 50 e foi fundada por um empresário do setor agropecuário 

de Londrina, sem vínculo direto a nenhum grupo político (CERVI, 2003, p.2). Atualmente a Folha 

de Londrina tem uma tiragem média de 40 mil exemplares diários, com a circulação em mais de 

300 municípios dos 399 no Paraná, além de tem a circulação no Mato Grosso e sul de São 

Paulo, com um número de mais de 120 mil leitores por dia.  

Nas eleições do ano de 2012 a campanha pela prefeitura de Londrina apresentou os 

seguintes candidatos: Luiz Eduardo Cheida (PMDB), Márcia Lopes (PT), Marcelo Belinati (PP), 

Alexandre Kireeff (PSD), Valmor Venturini (PSOL) e Barbosa Neto (PDT). Nesta pesquisa 

apresentam-se os dados obtidos sobre a cobertura dos jornais de acordo com as pesquisas de 

opinião entre os candidatos preferidos dos eleitores para ocupar o cargo de prefeito de 

Londrina.  

É na visibilidade pública proporcionada pelos noticiários que os espaços no campo 

jornalístico passam a ser fundamentais para as disputas políticas, em razão do poder simbólico 

que o jornalismo confere aos acontecimentos sociais. Um dos pressupostos das pesquisas 

sobre as rotinas jornalísticas e seus produtos é a constatação de que os acontecimentos 

passam a ser realidade para a população na medida em que ganham visibilidade pública pela 

mídia. Dependendo da forma como for realizado o enquadramento (cobertura jornalística), a 

repercussão na imprensa ajudará o direcionamento a esses fatos com interferência na dinâmica 

social a partir da sua divulgação (LIEDTKE, 2007).  

A planilha de coleta de dados aplicada ao conteúdo diário de jornais do Paraná consiste 

em: 

1. Identificar cada entrada na edição por data e jornal, com a classificação das matérias 

de acordo com o formato, o tipo, tamanho em centímetros, seu posicionamento na 

página, fonte, abrangência, tema geral e tema específico, e elemento selecionador; 

2. Analisar o agendamento: número de chamadas em cada primeira página 

classificando as matérias por abrangência e temas. Essa variável possibilita identificar e 

quantificar o volume da cobertura política de cada jornal sobre as eleições; 
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3. Analisar a visibilidade: número de citações ou de aparições do nome dos candidatos 

em cada matéria. Essa variável possibilita identificar e quantificar o volume da 

cobertura de cada jornal para cada candidato. 

 

Para analisar esses dados, inicialmente, apresentamos o contexto político da eleição 

de Londrina, identificando os principais candidatos envolvidos no processo eleitoral de acordo 

com as pesquisas de opinião. Após o término da coleta dos dados, apresentaremos os dados 

empíricos referentes à cobertura jornalística sobre as eleições de 2012 pelo jornal. 
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APRESENTAÇÃO 

O jornalismo cultural já tem uma considerável tradição no Brasil. Ele se manifesta por 

meio de alguns gêneros textuais, como a resenha (crítica ou descritiva), sinopse, entre outros. 

Esses gêneros textuais/discursivos são escolhidos de acordo com as funções predominantes 

que seus autores selecionam para seus textos. Em geral, visam informar ou opinar, ou ambas as 

coisas. No universo digital, dada a ampliação que essa nova mídia vem dando ao jornalismo de 

forma geral, como explicado no artigo “Blogosfera x Campo Jornalístico”, de Feltrin Foletto, é 

preciso investigar de que modo esses gêneros são apropriados por seus autores e em que 

medida e grau vendo sendo recriados e transformados.  

Para esta pesquisa, então, foi escolhido um blog/coluna ligado a um portal criado 

genuinamente na Web, que é atualizado periodicamente por seu autor, além de possuir um 

número considerável de leitores. É ele: o do Inácio Araújo, do UOL (http://inacio-

a.blogosfera.uol.com.br/), com textos de diversos gêneros destinados a temas do mundo 

cinematográfico. O Inácio Araújo é crítico de cinema do jornal Folha de S.Paulo e autor de dois 

livros sobre o assunto: “Hitchcock, o Mestre do Medo” e “Cinema, o Mundo em Movimento”.   

Foram analisados cinco textos do blog selecionado para esta pesquisa. Cada um deles 

foi estudado de acordo com a sua temática, composição e estilo, conforme a proposta de 

Teresa Wachowicz; tendo em vista também a classificação de gêneros jornalísticos levada a 

cabo por pesquisadores dessa área (Luiz Beltrão, José Marques de Melo e Manuel Carlos 

Chaparro). 
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PROBLEMA 

Assim como outras esferas do jornalismo, o jornalismo cultural migrou para o meio 

digital principalmente no formato de blogs e colunas, caracterizados a princípio pela 

preeminência e proeminência autorais e objetos culturais delimitados. A dúvida é em que 

medida esse novo suporte ou meio digital reproduz ou transforma, em seus textos ou posts, os 

gêneros textuais próprios dessa esfera do jornalismo, tais como resenha, a sinopse e a crítica 

(ou artigo de opinião) e quais as implicações que essas transformações ou reproduções de 

gêneros tradicionalmente usados nesse campo poderão trazer para o âmbito do jornalismo 

cultural.  

 

JUSTIFICATIVA 

A presente pesquisa se mostra importante para compreender como o jornalismo 

cultural adaptou-se aos meios digitais e que gêneros dessa esfera sócio-discursiva foram 

incorporados nas colunas ou blogs. O tema é relevante para compreender as mudanças de 

construção de discursos na área e prever mutações que possam ocorrer em outras esferas do 

mesmo gênero. Ainda que tais modificações venham ocorrendo com cada vez mais velocidade, 

compreender as influências das novas tecnologias pode auxiliar na compreensão dos textos e 

das ferramentas argumentativas usadas pelos autores na elaboração dos posts. 

 

OBJETIVOS 

Com base no artigo sobre gênero discursivo de Bakhtin e de autores ligados à 

linguística textual e ao interacionismo sociodiscursivo, como Jean-Michel Adam, Jean-Paul 

Bronckart e Teresa Wachovicz, esta pesquisa buscou, através da investigação dos campos 

temáticos, das estruturas composicionais e do estilo presentes nos textos do blog de Inácio 

Araújo, ligado à esfera do jornalismo cultural, levantar, descrever e analisar os gêneros textuais 

que ocorrem e/ou co-ocorrem nestes espaços do Webjornalismo com o objetivo de verificar de 

que forma os textos desse campo das práticas jornalísticas se manifestam nesse novo meio ou 

suporte que é a internet.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Baseada em formulações teóricas do Círculo de Bakhtin e da área da Linguística, a 

metodologia escolhida neste trabalho é de natureza empírica, pois foi realizado um estudo de 

caso com o blog de Inácio Araújo. Por meio da análise dos campos temáticos, do exame de suas 

estruturas composicionais (sequências argumentativas, expositivas, narrativas) e estilo (ironia, 

estilo neutro, familiar, objetivo, pessoal), buscamos caracterizar os gêneros mais usados, as 

composições textuais predominantes, as marcas de condições de produção mais relevantes, 

além de um quadro analítico-comparativo entre os textos dos dois autores. Nesse sentido, 

foram levantadas as formas linguísticas mais relevantes para esse fim, como elementos de 

coesão nominal e sequencial, formas de modalização da enunciação, sequências 

composicionais, etc.  

Primeiro foram estudados os conceitos sobre jornalismo cultural e suas manifestações. 

Em seguida, identificamos quais são os gêneros mais característicos neste campo, como a 

resenha, coluna ou texto de opinião. Partindo das teorias bakhtinianas sobre tema, composição 

e estilo, realizou-se uma perspectiva sobre os gêneros textuais e aos aspectos referentes ao 

meio digital relevantes ao tema. O último passo consistiu em uma análise dos últimos 5 posts 

no blog em questão para aplicar os conhecimentos anteriores e identificar que gêneros estão 

presentes nos textos. 

 

DISCUSSÕES 

As teorias presentes principalmente nos conceito de gêneros discursivos de Bakhtin, 

propostos no artigo “Gêneros do Discurso”, auxiliaram em uma análise linguística completa, 

embasada também em teorias de outros autores, como Fiorin, Tereza Wachowicz e Rosângela 

Hartmann, comentadores do teórico russo, uma vez que Bakhtin trata do gênero textual de um 

ponto de vista filosófico.  

Abordar o tema com base nessas teorias auxiliou em uma visão diferenciada do objeto, 

pois notou-se a escassez de descrição e estudos empíricos na área da ciência jornalística, que 

de modo geral, trabalha mais com princípios e normas de redação de gênero, e pouco trata do 

que realmente acontece nos textos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se mostrou de grande relevância social no que se refere à influência 

tanto do público leitor, quanto do relato jornalístico tradicional, já que cada vez mais os blogs 

vêm chamando a atenção dos jornalistas como fonte de informação credível e influente, 

segundo João Carlos Correia (2011, p. 202). 

Percebe-se que a compreensão das composições linguísticas traz subsídios para a 

formação e atuação profissional e auxilia na formação de cidadãos críticos e habilidosos no 

manejo das manifestações discursivas. Compreendendo os gêneros, o leitor se põe em uma 

posição de julgamento e pode analisar melhor os argumentos e a construção textual dos posts, 

podendo inclusive mudar de opinião em relação ao texto. Por exemplo, é diferente ler algo 

acreditando ser simplesmente uma sinopse neutra e descobrir que é uma resenha crítica, na 

qual  existe uma tentativa maior de persuasão.  

Por ser um assunto recente, ainda são necessários mais estudos para chegar a uma 

conclusão sólida, ainda que fique relativamente claro que está ocorrendo uma grande 

hibridação entre os gêneros opinativos e na estrutura do jornalismo cultural. 
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Apresentação 

Este artigo apresenta a utilização de Júris Simulados Literários como uma experiência 

prática pedagógica transdisciplinar de sucesso no Curso de Direito. A importância desse projeto 

é ter conseguido unir as necessidades pedagógicas das disciplinas de Língua Portuguesa, 

Trabalho Interdisciplinar, Introdução ao Estudo do Direito entre outras, de forma sinérgica e 

com excelentes resultados, comprovados pelo grande empenho e participação dos alunos do 

primeiro período do curso de Direito e da própria comunidade acadêmica, que, a cada semestre 

acompanha os júris simulados literários com crescente interesse. 

 

Problema  

O trabalho pedagógico frente às mudanças na forma de geração, organização e 

difusão do conhecimento não pode ser visto como uma atividade simples, uma vez que sua 

complexidade envolve condições externas e internas às situações didáticas, constituindo-se, 

desta forma, o trabalho pedagógico maior que o trabalho docente dentro de uma sala de aula. 

Diz Libâneo: “Quem percorre os corredores de uma escola, o que pode ver em cada sala de 

aula é um professor frente aos alunos passando, de uma forma ou de outra, a matéria. 

Entretanto é preciso penetrar mais fundo nessa aparência para se descobrir sua complexidade” 

(1991, p. 25). Historicamente, esta postura escolar está inserida na ação didática voltada 

exclusivamente a uma unidade de análise – a aula, tradicionalmente com seus tempos 
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fixamente estabelecidos, do mesmo modo que seus espaços, concebidos quase que em sua 

totalidade da mesma maneira. 

Esta postura reafirma a fragmentação, a divisão do trabalho intelectual e de sua 

crescente especialização, que ao seu modo, gera uma infinidade de disciplinas que cada vez 

mais se afastam e se fecham com seus olhares voltados apenas aos seus objetos de pesquisa. 

Uma tentativa de superar a unidade disciplinar aula é a unificação do trabalho intelectual, 

procurando desta forma expandir as perspectivas para o trabalho com o conhecimento. Uma 

forma de superação da disciplinaridade é o projeto transdisciplinar que não concorre, esvazia 

ou substitui a disciplina, mas provoca um deslocamento para a correlação e partilha dos 

saberes em prol da superação da atual forma escolar. 

Com a compreensão de que o conhecimento se dá através de uma educação plena que 

objetive a formação de profissionais críticos e conscientes, a iniciativa da criação desse projeto 

surgiu em resposta a uma grande indagação: Como fazer alunos de um curso noturno, em sua 

maioria adultos, alguns já formados em outros cursos, e/ou com muita vivência profissional e 

empresarial terem interesse na leitura de grandes obras literárias clássicas, com o intuito de 

aperfeiçoar o efetivo uso da língua materna? 

 

Objetivo 

O grande objetivo do projeto é desenvolver habilidades de comunicação escrita e oral 

em língua portuguesa dentro de uma situação problema. Além de desenvolver operações 

constitutivas do modo de organização do discurso argumentativo, valorizando e aprimorando 

o uso dinâmico da palavra no exercício da advocacia. Tudo por meio do estudo de uma obra 

literária. 

 

Procedimentos metodológicos  

No primeiro momento, uma obra literária clássica da língua portuguesa que oportunize 

abordar algum aspecto do Direito é escolhida pela professora de Língua Portuguesa e 

apresentada aos alunos das turmas de primeiro período. De forma integrada e bastante 

interessada os professores do Curso de Direito acompanham a elaboração de peças 

processuais, bem como os princípios argumentativos das turmas, construindo uma posição 
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acadêmica transdisciplinar. Após o estudo da obra pelos alunos, e escolhido o crime que vai a 

julgamento, é aberta a inscrição para os papéis de acusação ou defesa do personagem 

identificado como réu para o estudo de caso. A partir desse momento as respectivas teses de 

acusação e defesa são preparadas por cada equipe.  

Importante ressaltar que todo material é elaborado, produzido, coletado e 

sistematizado pelos próprios alunos, a fim de propiciar a construção coletiva do conhecimento 

de forma real, concreta, contextualizada e principalmente autônoma.  

No final do semestre o trabalho culmina com o júri simulado propriamente dito, para o 

qual são convidados os professores, familiares e os alunos dos períodos anteriores também 

como partícipes, pois podem fazer parte de uma lista de voluntários para a composição do 

corpo de jurados por sorteio para o início dos trabalhos.  

Assim, a análise de uma obra literária clássica, com o intuito de se realizar um 

julgamento simulado de um personagem-réu em associação com a introdução de forma prática 

às noções fundamentais do Direito, tem proporcionado aos alunos já em seu contato inicial 

com o curso um aprendizado multidisciplinar único: a sinergia da união dos interesses dos 

alunos pelo Direito e a oportunidade de utilizar os saberes jurídicos utilizando situações e 

personagens retirados de obras literárias. 

 

Discussões 

Os operadores do Direito têm como ferramenta de trabalho a palavra. É através da 

palavra escrita ou falada que os seres humanos trocam, ampliam e conhecem opiniões. O 

domínio do correto uso da palavra é de grande importância na formação dos acadêmicos do 

Curso de Direito. O domínio da palavra não se resume ao conhecimento de regras gramaticais, 

sintaxes e vocábulos simplesmente, mas do uso efetivo da língua como articuladora de 

pensamentos, argumentações e construções mentais. A linguagem, segundo Bakhtin (1992) é 

compreendida a partir de sua natureza sócio-histórica: “as palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios”. São estas articulações que possibilitam extrair de um pensamento outros 

pensamentos mais complexos, e destes outros mais ainda, criando assim, uma rede 
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interminável de relações intelectualmente montadas, a fim de se construir os saberes e culturas 

individuas e coletivas de cada estudante.  

O Júri Simulado Literário é realizado com algumas adaptações por considerar que o 

caminho acadêmico dos participantes está apenas no seu início. Além do mais, um dos 

objetivos maiores do trabalho é desenvolver o uso da palavra e da argumentação e não o 

aprofundamento no rigor das normas e procedimentos jurídicos a que mais tarde serão 

expostos. Mesmo com tais adaptações, esse exercício jurídico acadêmico tem servido de 

parâmetro para construções cognitivas nos semestre posteriores, pois fomenta o debate e a 

troca de ideias entre pares de forma atemporal. 

O sucesso do projeto se dá pela prática inovadora de oportunizar aos estudantes de 

Direito saberes jurídicos, mesmo que de forma pouco sistematizada, por ainda estarem no ano 

inicial do curso, utilizando personagens e situações retirados de obras literárias clássicas. 

Enfim, seduzi-los a encontrar na literatura o objeto do conhecimento a que vieram procurar no 

Direito. 

 

Considerações Finais 

Mesmo tendo consciência da dificuldade de se alcançar uma efetivação da prática 

transdisciplinar no seio da academia, ela precisa ser permanentemente buscada, para se chegar 

à autêntica razão de ser da instituição escolar no sentido de preparar cidadãos e cidadãs para 

compreender, julgar e intervir em sua realidade, de forma responsável, justa, solidária e 

democrática. É necessário perceber que se é parte do funcionamento da sociedade, 

determinando-a e sendo determinados por ela. 

Porquanto a consciência somente se forma na ação transformadora, coletiva, 

consciente e organizada. A formação de profissionais na área do Direito, assim como na maioria 

dos cursos superiores, atualmente encontra-se envolvida num sedutor discurso de qualidade e 

competitividade, o que, muitas vezes, secundariza a acultura tanto na concepção como na 

utilização do saber historicamente construído pela humanidade. Esse projeto é um esforço na 

busca da formação omnilateral do ser humano, que se sobrepõe à formação de cidadão 

simplesmente competitivos e produtivos.  
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Por essa ótica, os resultados são superiores aos esperados por qualquer professor de 

Língua Portuguesa, muito além de fazer despertar o prazer pela leitura e ver ser extraído o 

máximo de cada texto assim como adentrar-se no mundo do Direito de forma participativa, 

cultural em que cada estudante coloca em prática a teoria recebida em sala de aula. A 

oportunidade de repensar acerca da organização do trabalho na academia foi posto, as 

influências nos rumos que a educação se propõe a desenvolver dependem da consciência de 

seus integrantes no seu caminhar, nos seus limites, nas potencialidades e de que se 

equacionem de maneira coerente às dificuldades identificadas. 
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Segundo divulgação no site deficientefisico.com, os resultados preliminares da amostra 

do Censo Demográfico 2010 realizado pelo IBGE apontam que no Brasil há cerca de 45 milhões 

de brasileiros com algum tipo de deficiência. Destes, 9.722.163 declararam perda auditiva. Esses 

números referem-se a níveis diferentes de surdez. Porém, 347.481 são surdos profundos, ou 

seja, permanentemente incapazes de ouvir; e 1.799.885 declararam ter uma grande e 

permanente dificuldade de ouvir, ainda que com uso de aparelho auditivo.  

Considerar esses números é contemplar o desafio de pensar em acessibilidade e de 

fato torná-la eficaz, principalmente no que tange à educação. Dentro do universo da surdez, a 

educação é um dos principais fatores para o rompimento de barreiras e a construção de pontes 

biculturais.  

Diante dessa constatação surgiu a proposta de um projeto piloto de um vídeo com a 

tradução do português para Libras (Língua Brasileira de Sinais) do conto "A Solução", de Clarice 

Lispector. A escolha de Lispector deve-se ao fato do seu olhar recair muito mais sobre “o 

indivíduo e suas mais íntimas aflições” do que sobre a sociedade de maneira geral. Segundo 

Eugênio Vinci de Moraes, suas personagens fazem parte de uma grande “tropa” de indivíduos 

que se sentem estranhos em seu próprio mundo (2009, p. 3). O que de alguma forma 

corresponde aos sentimentos de boa parte dos membros da comunidade surda. Segundo Paula 
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Botelho no livro Linguagem e Letramento dos Surdos, “as conclusões a respeito do que são, 

enquanto surdos, podem ser marcadas por uma certeza intrínseca de menos valia. A certeza se 

intensifica quando se comparam com os ouvintes” (2002, p. 46). Definido o que fazer, surge a 

questão de como fazer? Como elaborar, tanto no aspecto técnico quanto linguístico, um 

signbook de conteúdo literário para a comunidade surda?  

O objetivo geral é a produção de um signbook em Libras como forma de contribuir 

para o acesso da pessoa surda à literatura brasileira. Os objetivos específicos, traçados para 

alcançar esta meta visam: contextualizar historicamente o povo surdo e a importância da Libras 

como língua; apresentar um projeto piloto de signbook de Literatura Brasileira traduzida para 

Libras destinados à comunidade surda; traduzir para Libras o conto "A Solução", de Clarice 

Lispector, do português para Libras; indicar as técnicas que envolvem a produção de vídeo 

desse gênero e defender a iniciativa de gerar um produto multimídia que promova 

acessibilidade da pessoa surda à literatura brasileira por meio da Libras.  

As pesquisas em torno da língua de sinais brasileira trouxeram para essa modalidade 

visual-espacial, o seu reconhecimento gramatical, ou seja, deram a ela status de língua, e 

contribuíram para a oficialização da Libras ocorrida em 2002. Em 2005, com o Decreto 5.626, 

que regulamentou a Lei da Libras, o surdo passa a ter direito de acesso, entre outras coisas, à 

comunicação, a informações e à educação em sua própria língua. "Esse processo tem por 

finalidade garantir a inclusão dos surdos na sociedade brasileira, garantindo-lhes o acesso ao 

conhecimento em sua própria língua e garantindo-lhes o exercício à cidadania” (QUADROS; 

CERNY; PEREIRA, 2008, p. 56). Logo, produzir conteúdos voltados para o povo surdo em Libras 

é estar em consonância com a Lei federal 10.436/02.  

Essa proposta se justifica, a princípio, pela necessidade de haver mais produtos em 

Libras voltados para os membros da comunidade surda, como forma de contribuir com a 

acessibilidade a bens culturais nacionais e universais, como a literatura, e a inclusão do surdo 

nas instituições educacionais. A escolha do tema também se justifica pela constatação de que 

os surdos, apesar de brasileiros, têm certa dificuldade com português e sentem-se mais 

confortáveis com o uso da Libras. Como argumenta Inger Ahlgren:  

 

A escrita é uma habilidade cognitiva que demanda esforço de 
todos (surdos, ouvintes, ricos, pobres, homens, mulheres...) 
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e geralmente é desenvolvida quando se recebe instrução 
formal. Entretanto, o fato de a escrita ter uma relação fônica 
com a língua oral pode e de fato estabelece outro desafio 
para o surdo: reconhecer uma realidade fônica que não lhe é 
familiar acusticamente. São símbolos “abstratos” para o 
surdo (apud GESSER, 2010, p.56). 

 

Libras é uma língua visual-espacial que se estabelece visualmente mediante as 

experiências culturais e sociais de seus usuários. Possui sintaxe espacial, usa classificadores e 

repetições sistemáticas em sua comunicação, não têm marcação de gêneros e utiliza 

expressões faciais como valor gramatical, a escrita não é alfabética, enfim usa uma construção 

gramatical diferente da língua portuguesa para produzir seus enunciados.  

Diante dessas observações, este trabalho se justifica pela relevância de trazer para a 

academia a discussão em torno das questões que envolvem a produção de produtos que 

disponibilizem à comunidade surda, literatura brasileira em sua própria língua, ou seja, a Libras.  

Literatura é um bem cultural da humanidade, e no Brasil temos muitas obras 

internacionais traduzidas e disponibilizadas na língua oficial e majoritária do país, ou seja, na 

Língua Portuguesa Brasileira. Como então torná-la acessível ao surdo, se não por meio de 

traduções para Libras? Neste caso, a tradução implica em considerar duas línguas presentes na 

mesma obra, ou seja, um produto bicultural e bilíngue. Sendo assim, pensar na tradução da 

literatura para Libras em vídeo é também disponibilizar o português para o surdo, 

principalmente ao se usar legendas, pois implica também em aprendizagem.  

A metodologia aplicada apresenta pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica e 

pesquisa qualitativa para embasar o conteúdo teórico e prático e justificar o projeto piloto de 

um signbook, tradução em Libras do conto "A Solução" de Clarice Lispector.  

A pesquisa de campo envolveu a observação direta de fatos inerentes à condição do 

surdo no contexto ouvinte, bem como seu comportamento no contexto de seus pares surdos, 

objetivando responder ao problema de como produzir um signbook de literatura brasileira em 

Libras considerando suas questões de logística e técnica.  

Outro aspecto envolvido neste projeto foi pensar em como apresentar um livro em 

formato multimídia tendo como referência o formato impresso. Muitos são os elementos que 

compõem a mídia impressa como layout, tipografia e conteúdos complementares, como por 

exemplo, aspectos biográficos do autor da obra. O projeto de signbook considerou estes 
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aspectos ao idealizar todo o produto, ou seja, o DVD contendo o vídeo da tradução do conto "A 

Solução" em Libras, a embalagem e a identidade visual do produto. O desenvolvimento do 

signbook obedeceu etapas como: pré-produção: que envolveu a escolha o conto “A Solução” 

de Clarice Lispector e de um intérprete/tradutor, profissional fluente em Libras; produção, as 

gravações em vídeo da tradução e pós-produção: finalização do DVD.  

Não é de hoje que a prática da tradução permeia as sociedades como uma das 

estratégias de apreensão do seu entorno e do mundo. A educação tem suas bases nas teorias 

desenvolvidas em tempos remotos e em línguas diferentes, que se tornaram acessíveis via 

tradução.  

Desde que os o resultados dos estudos da língua de sinais conferiram a ela o status de 

língua, legitimada pelas pesquisas científicas, as iniciativas de traduções para essa modalidade 

visual-espacial se intensificaram ao redor do mundo. O reconhecimento do povo surdo e a 

visibilidade como cidadãos dentro dos seus respectivos países desencadearam uma série de 

iniciativas no sentido de oportunizar acessibilidade dos surdos aos bens culturais nacionais, 

mas também universais como os conteúdos de Franz Kafka, de William Shakespeare, Antoine 

de Saint-Exupéry com sua obra clássica O Pequeno Príncipe, e o inigualável best-seller, a Bíblia, 

entre outros.  

Pensar em tradução é considerar os benefícios que esta atividade concede às culturas 

ao redor do mundo, pois tem possibilitado uma intermediação, o acesso a bens culturais e a 

informações de uma forma ampla. O que seria das academias do Brasil sem as obras de 

Foucault, Nietzsche, Vygotsky, Sacks e tantos outros traduzidas para o português, que 

compõem o acervo literário e teórico das bibliotecas no país? Certamente, a educação, as 

pesquisas, o conhecimento e as conclusões estariam comprometidas por falta de referências.  

Segundo Karin Strobel, “há escassez de recursos visuais que facilitem a acessibilidade 

dos sujeitos surdos à vida social. Na sociedade, a maioria das enunciações e informações são 

sonoras e de palavras faladas” (2008, p. 97). Strobel, como é surda, fala com propriedade 

sobre a realidade que os surdos enfrentam no contexto social em que estão inseridos.  

É preciso que, na prática, o uso da Libras se estenda para além da inserção de 

intérpretes em escolas, universidades e outras instituições públicas. Pensar em acessibilidade 

também é viabilizar a sua integralização nas esferas da ciência, da filosofia, das artes e 
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literatura. Algumas iniciativas neste sentido podem ser vistas hoje, mas ainda de forma 

insipiente.  
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo de Caso realizado Na empresa “Bahia Specialty Cellulose” tem como 

objetivo analisar o Meio Ambiente na Indústria de Celulose sobre a ótica de uma Legislação 

Brasileira moderna, porém complexa. Abordando as dificuldades que um Complexo Industrial 

têm para sobreviver num mundo Globalizado onde a competividade, exige esforço constante 

no cotidiano.  

 

JUSTIFICATIVA 

É necessário estudos sobre a indústria, pois, a mesma tem de estar integrada com a 

Legislação, visto que cada vez mais a sociedade exige respeito ao Meio Ambiente. Produtos 

feitos de forma ecologicamente correta. 

 

PROBLEMAS 

Os problemas inerentes ao meio ambiente na indústria de celulose podem ser listados 

com os seguintes tópicos abaixo:   

- Legislação rigorosa. 

- Planejamento de curto, meio e longo prazo; 

- Maior produtividade em menor área cultivada; 

- Como compartilhar o controle ambiental em Indústria de celulose tendo em vista o 

Eucalipto como matéria prima 
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OBJETIVOS 

1. Objetivo geral desde estudo é evidenciar que a produção de celulose apesar da 

complexidade da legislação pode conviver harmonicamente com o meio ambiente.  

 

2. Definem-se como objetivos específicos: 

- Demonstrar de que forma é feito o planejamento e executada as ações em toda a 

cadeia produtiva, objetivando preservar o meio ambiente e cumprir legislação; 

- Descrever o controle e acompanhamento da qualidade do meio ambiente, na 

indústria de celulose. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho a metodologia adotada foi o estudo de caso com pesquisa documental, 

empírica, amostral, utilizando a técnica da observação. Realizada a partir de revisão 

bibliográfica em pesquisas, teses, artigos e publicações que enfoque temas relacionados ao 

objeto destes estudos. O estudo de caso foi realizado na Bahia Specialty Cellulose - BSC, 

especificamente da cadeia produtiva com foco na área de meio ambiente, de celulose e sua 

complexidade. Empresa localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari e suas florestas, a 130 km 

de distância da sede. 

 

DISCUSSÕES 

O Direito Ambiental no Brasil teve seu início de forma mais firme na década de 30, 

ganhando maiores adeptos nos anos 60 com a promulgação do Código Florestal, e se 

consolidou nos anos 80 e 90. Em 1981, com a promulgação da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente foi o primeiro passo para se obter um meio ambiente juridicamente-econômico 

 

A década de 70 ficou conhecida como a era da regulamentação e 
do controle ambiental. Apos a Conferência de Estocolmo, diversos 
países começaram a estruturar seus órgãos ambientais e a 
estabelecer suas legislações e constituições, nas quais poluir 
passou a ser crime em diversas nações. (Nascimento, Lemos Mello; 
2008,pg.58) 
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Desta maneira, é evidente a necessidade de se preocupar com o Meio Ambiente, ainda 

mais que o Brasil tem uma grande capacidade produtiva conforme os dados da Bracelpa - 

Associação Brasileira de Celulose e Papel, a produção brasileira é a mais capaz de acompanhar 

o crescimento da China: “Não estamos olhando esse desenvolvimento de longe, pretendemos 

crescer com eles. O Brasil está se equipando”, disse Elizabeth de Carvalhães, Presidente da 

Bracelpa. 

 

 

CONCLUSÕES 

Assim, fica evidente a necessidade de se buscar na indústria de Celulose um 

comprometimento e respeito ao Meio-Ambiente, seguindo e superando o desafio da 

Legislação Brasileira. Pois, o Brasil tem legislações com órgãos fiscalizadores competentes, 

existem muitas, Instituições  com finalidades parecidas, exigindo das pessoas um verdadeiro 

esforço para conseguir qualquer liberação Ambiental, é preciso procurar as  Administrações  

Federais, Estaduais e Municipais, nas quais, se-constata uma visão diferente sobre um mesmo 

tema. Centralizar as autarquias, facilitaria o trabalho de quem  necessita liberar licença para 

poder agilizar  projeto de cunho econômico e social. Verifica-se que  a iniciativa privada esta 

fazendo o seu papel de proteção ao meio Ambiente,  mais que os Governos.  Como visto no 

Estudo, existe uma preocupação muito grande da iniciativa privada, pois, estes têm como 

consumidor o cliente final. Para as empresas que exportam, principalmente, para a Europa, ter 

sustentabilidade sem agredir ao meio ambiente e questão de sobrevivência. 
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Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma análise sobre o volume de matérias na 

cobertura jornalística na capa (1ª página) do jornal impresso Folha de Londrina, frente às 

eleições municipais de 2012 para prefeito de Londrina. Os dados decorrem do 

acompanhamento junto à cobertura eleitoral do jornal entre o período de 1° de agosto a 28 de 

outubro de 2012, com a leitura das capas de todos os exemplares, visando a seleção de todo o 

material relacionado à campanha eleitoral de Londrina e a análise de todas as entradas 

apresentadas nas capas dos jornais. O acompanhamento possibilita quantificar e verificar como 

o jornal procura informar o seu leitor sobre o tema campanha eleitoral possibilitando uma 

análise do volume de informações, sobre a política e no comportamento editorial do jornal na 

primeira página. Esta análise observa a temática na primeira página nos periódicos, assim 

pretende-se focalizar a observação do tema campanha eleitoral e partidos políticos (eleições e 

política) no espaço de maior destaque de um jornal impresso: a sua capa (CERVI; ROSSO, 2010: 

p. 45). 

O acompanhamento sobre a cobertura política dos jornais impressos sobre as eleições 

a partir das capas dos jornais é importante em virtude de ser o espaço onde são inseridas as 

notícias que despertam a atenção do leitor. A visibilidade do assunto eleições na primeira 

página dos jornais impressos é saudável para a democracia em virtude de o assunto passar a 

ocupar um lugar de destaque na agenda dos jornais contribuindo assim para despertar maior 

atenção aos leitores/eleitores.  
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Os jornais impressos ao propiciarem a visibilidade ao assunto campanha eleitoral ao 

inserir o tema constantemente nas capas de suas edições promovem um maior interesse sobre 

o assunto para o seu leitor. Local em que o leitor terá seu primeiro contato com as principais 

notícias do dia ou as que mais possam interessar.  

A Folha de Londrina surge como principal veículo de comunicação da maior cidade do 

interior do Estado no final dos anos 50 e foi fundada por um empresário do setor agropecuário 

de Londrina, sem vínculo direto a nenhum grupo político (CERVI, 2003, p.2). Atualmente a Folha 

de Londrina tem uma tiragem média de 40 mil exemplares diários, com a circulação em mais de 

300 municípios dos 399 no Paraná, além de tem a circulação no Mato Grosso e sul de São 

Paulo, com um número de mais de 120 mil leitores por dia.  

É na visibilidade pública proporcionada pelos noticiários que os espaços no campo 

jornalístico passam a ser fundamentais para as disputas políticas, em razão do poder simbólico 

que o jornalismo confere aos acontecimentos sociais. Um dos pressupostos das pesquisas 

sobre as rotinas jornalísticas e seus produtos é a constatação de que os acontecimentos 

passam a ser realidade para a população na medida em que ganham visibilidade pública pela 

mídia. Dependendo da forma como for realizado o enquadramento (cobertura jornalística), a 

repercussão na imprensa ajudará o direcionamento a esses fatos com interferência na dinâmica 

social a partir da sua divulgação (LIEDTKE, 2007).  

 

A planilha de coleta de dados aplicada ao conteúdo diário de jornais do Paraná consiste 

em: 

1. Identificar cada entrada na edição por data e jornal, com a classificação das matérias 

de acordo com o formato, o tipo, tamanho em centímetros, seu posicionamento na página, 

fonte, abrangência, tema geral e tema específico, e elemento selecionador; 

2. Analisar o agendamento: número de chamadas em cada primeira página 

classificando as matérias por abrangência e temas. Essa variável possibilita identificar e 

quantificar o volume da cobertura política de cada jornal sobre as eleições; 
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Após o término da coleta dos dados, apresentaremos os dados empíricos referentes à 

cobertura jornalística realizada sobre as capas (primeira página), sobre as eleições de 2012 pelo 

jornal. 
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Apresentação  

O presente trabalho pretende estudar conceitos, promover e demonstrar argumentos 

que através da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, possam aprofundar o cinema como 

indústria cultural de massificação e consumo.  

Porque assim como a indústria têxtil, do aço ou de eletrônicos espera o retorno 

financeiro desejado pela venda de seus produtos, sejam eles matéria-prima ou não, para a 

indústria cultural o valor de seus produtos não deixa de ser diferente. O rádio e o cinema, por 

exemplo, não tem a necessidade de ser considerados como arte, são negócios, e se 

estabelecem como indústria por uma auto-definição.  

 

Problema 

Por que a Teoria Critica da Escola de Frankfurt considera o cinema uma indústria 

cultural de massificação e consumo?  

 

Justificativa 

O pensamento mais discutido entre os estudiosos da Teoria Crítica era de que o 

sistema econômico-político-cultural se torna capitalista quando a cultura se transforma num 

produto, tal como outro qualquer da indústria. Dentro de argumentos comprovados pela 

Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, o cinema, que é uma abreviação para a palavra 

cinematógrafo, será o objeto de estudo para exemplificar esses raciocínios.  

mailto:fernando.sguario@gmail.com
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Quando o cinema surgiu em dezembro de 1895, a revolução industrial já havia 

acontecido e trazia consigo uma nova maneira de divulgar a cultura para a massa. Uma reflexão 

em discussão pelos estudiosos da Escola de Frankfurt, por todo o rumo que desviava o sentido 

puro de cultura erudita. Foi analisando essas variações, que os frankfurtinianos criaram um 

termo que designa essa ruptura cultural da clássica ou arte superior para a atual, cultura 

inferior: Indústria Cultural. Como diz adorno,  

[A indústria Cultural], força a união dos domínios, separados há milênios, da arte 

superior e da arte inferior. Com prejuízo para ambos. A arte superior se vê frustrada de sua 

seriedade pela especulação sobre o efeito; a inferior perde, através de sua domesticação 

civilizadora, o elemento de natureza resistente e rude, que lhe era inerente enquanto o 

controle social não era total (ADORNO, 1978).  

A indústria cultural está diretamente ligada ao consumo, pois para Adorno a cultura se 

tornou "indústria", à medida que passou a ser consumido pela massa, melhor dizendo, grande 

número de pessoas. Adorno aponta para o sentido originário da indústria, como produção em 

série, massificada. Para p historiador Fernando Mascarello, isso é possível por que, as práticas 

de produção dos filmes vão sendo padronizadas em resposta à necessidade de satisfazer a 

crescente demanda dos exibidores. O estabelecimento de cinemas em locais permanentes 

ajuda na racionalização da distribuição e da exibição (MASCARELLO, 2006).  

Entretanto, o potencial que a indústria cinematográfica tem de influenciar os seus 

consumidores para uma alienação da realidade, torna-se cada vez mais importante para outro 

teórico dessa Escola: Walter Benjamin. Em seu artigo A Obra de Arte na Época de suas Técnicas 

de Reprodução, Benjamin diz que “o valor de culto das obras de arte, aos poucos vai sendo 

descartado com o surgimento da fotografia” (BENJAMIN, 1983, p. 13).  

Para poder entender melhor essa relação que a indústria, a cultura e o cinema 

apresentam hoje diante dos argumentos propostos pelos filósofos da Teoria Crítica, é que o 

presente trabalho vem resgatar, apresentar e aprofundar o cinema como indústria cultural de 

massificação e consumo, considerando crítica da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.  

Para isso, este artigo inicialmente, através dos teóricos da Escola de Frankfurt, busca 

os argumentos para definir a cultura como indústria. Depois interpreta o pensamento dos 

teóricos da Escola de Frankfurt sobre o conceito de Indústria Cultural. Em seguida, analisa os 
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argumentos apresentados pelos Teóricos da Escola de Frankfurt (sobretudo Teodor Adorno e 

Walter Benjamin), que configuram o cinema como indústria cultural. E, por fim, demonstra a 

relação do cinema como Indústria Cultural de massificação e consumo.  

Então, o trabalho que estuda o cinema como indústria cultural e a influência no 

consumo, visa uma discussão mais aprofundada, pois abrange autores frankfurtinianos como 

Theodor Adorno, Walter Benjamin e o historiadores de cinema Fernando Mascarello. 

  

Objetivo Geral  

Apresentar e aprofundar o cinema como indústria cultural de massificação e consumo, 

considerando a crítica da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.  

 

Objetivos Específicos  

a) Identificar, através dos teóricos da Escola de Frankfurt, argumentos para definir a 

cultura como indústria.  

b) Interpretar o pensamento dos teóricos da Escola de Frankfurt sobre o conceito de 

Indústria Cultural.  

c) Identificar e analisar os argumentos apresentados pelos Teóricos da Escola de 

Frankfurt (sobretudo Teodor Adorno e Walter Benjamin), que configuram o cinema 

como indústria cultural.  

d) Demonstrar a relação do cinema como Indústria Cultural de massificação e 

consumo.  

 

Procedimentos Metodológicos  

Por se tratar de um assunto já estudado anteriormente pelos teóricos da Teoria Crítica 

da Escola de Frankfurt e outros autores, é que o método usado para o trabalho proposto (cujo 

tema O Cinema como Indústria Cultural de Massificação e Consumo) será o de pesquisa 

bibliográfica, e terá como objetivo primeiro uma pesquisa exploratória dos produtores das 

obras bibliográficas e os agentes da questão. Esse tipo de pesquisa visa o aprimoramento das 

idéias para que a investigação seja o de esclarecer o sentido de indústria cultural de 

massificação e consumo.  
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O referencial teórico estará sustentado em obras de autores como Theodor Adorno 

Dialética do Esclarecimento (1988); Walter Benjamin, A obra de Arte na Época de sua 

Reprodutibilidade Técnica (2000); Fernando Mascarello, A História do cinema mundial (2006).  

Esse método proporcionará um estudo prévio do objetivo principal da pesquisa, ou 

seja, compreender com melhor precisão o problema encontrado: Por que a Teoria Critica da 

Escola de Frankfurt considera o cinema uma indústria cultural de massificação e consumo?  

Também será usado como método de pesquisa a análise crítica. Nessa parte do 

processo o estudo sistemático e completo do projeto, poderá avaliar o problema identificado, 

para propor soluções para os mesmos. E a última e não menos importante será a pesquisa 

qualitativa. Nesse caso, a intenção é avaliar o processo e não apenas o resultado adquirido no 

trabalho.  

 

Resultado e Discussão  

Ao optar pela fundamentação teórica dos estudos feitos pela Teoria Crítica da Escola 

de Frankfurt, para embasar, apresentar e aprofundar este trabalho sobre o cinema como 

massificação e consumo, é necessário ressaltar que apesar de ser do início do século XX,o 

pensamento da Teoria Crítica ainda consiste em uma discussão atual. Esse fenômeno pode ser 

percebido pelas tecnologias surgidas ao longo deste século, e principalmente no que diz 

respeito ao cinema, objeto de estudo deste trabalho.  

A indústria cultural está diretamente ligada ao consumo, pois para Adorno a cultura se 

tornou "indústria", à medida que passou a ser consumo de massa, ou, melhor dizendo, por 

grande número de pessoas. Para Adorno a cultura de massa não facilitou o acesso da massa à 

cultura, mas sim a massificação da cultura. Uma visão essencial, uma vez que foi capaz de 

estudar o gênero, leva em conta também outros fatores importantes para o seu delineamento 

como o que é indústria cultural, termo criado pelos estudiosos Max Horkheimer e Theodor 

Adorno, fundadores da Teoria Crítica, quando reivindicavam a cultura e a indústria, pensando 

em sua diferença e como se tornaram em um único objeto.  

Tal ênfase ganha sustentação na atualidade, quando valoriza produções de cultura, 

que apagam o culto à obra para ser o seu oposto, ou seja, reprodução técnica.  
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Considerações Finais 

O cinema, a indústria, a cultura e o consumo de massa, são antes de tudo, separados 

por conceitos individuais. Porém, a união destes conceitos realizados na pesquisa deste artigo 

pode resgatar, apresentar e aprofundar, através dos filósofos da Teoria Critica da Escola de 

Frankfurt, o cinema como indústria cultural de massificação e consumo.  

As produções feitas e distribuídas são igualmente vistas por um grande número de 

pessoas em muitos lugares. O filme será igual tanto por quem assiste em uma sala de cinema 

quanto por alguém que o vê no sofá de casa. Para Adorno, todos terão de passar pela Indústria 

Cultural, e para Benjamim tudo passará pela tela do cinema, músicos e escritores clássicos e 

contemporâneos.  

Nisso, as projeções cinematográficas, podem ser encaradas como sendo um produto 

da Indústria Cultural, visto que todas as técnicas de reprodução praticadas pelo cinema acabam 

por introduzi-lo no sistema industrial de cultura.  
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Este estudo tem o propósito de avaliar os motivos reais das compras pela internet. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para levantamento de informações sobre o 

comportamento do consumidor nos sites compra e uma pesquisa de campo com um 

questionário enviado a trezentos e oitenta e quatro indivíduos que realizam compras através 

da internet. O artigo está organizado em quatro seções. A primeira parte corresponde à 

fundamentação teórica subdivida em subseções sobre o estudo do comportamento do 

consumidor e o comércio virtual. No segundo momento, a metodologia de pesquisa é 

detalhada com caracterização da amostra. Na terceira seção, são discutidos os resultados da 

pesquisa. Por fim, a conclusão do artigo com as contribuições do estudo, suas limitações e 

sugestões de caminhos para novos estudos são apresentadas. Segundo Paixão (2011), o estudo 

do Comportamento do Consumidor é de fundamental importância para o Marketing, pois é 

através dele que as empresas percebem oportunidades de satisfazer às necessidades do 

cliente.  

Para Mowen e Minor (2003), os consumidores tomam decisões a fim de alcançar 

objetivos e nesta perspectiva estão incluídas: fazer a melhor escolha entre duas ações, reduzir 

o esforço da tomada de decisão, minimizar emoções negativas e maximizar a capacidade de 

justificar a decisão.  

De acordo com Kotler e Keller (2006) foi desenvolvido um modelo de etapas por 

estudiosos em Marketing que desejavam explicar a decisão de compra do consumidor. Para 

mailto:hellentaynan@yahoo.com.br
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eles o consumidor passa por cinco etapas até tomar a decisão, são elas: reconhecimento do 

problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e 

comportamento pós-compra. Kotler e Keller (2006) enfatizam que o modelo de etapas 

consiste em um processo que se dá antes da compra e dura por muito tempo. Os autores 

salientam ainda que nem sempre o modelo é obedecido na ordem dada, o consumidor pode 

inverter alguma etapa ou mesmo pular alguma. De acordo com Maslow apud Kotler e Keller 

(2006), as necessidades humanas devem estar dispostas em hierarquia, partindo das 

necessidades mais importantes para outras que assumem importância à medida que vão 

satisfazendo as anteriores. Em grau de importância, Maslow cita as necessidades fisiológicas, 

necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e necessidades de 

auto-realização.  

Para Doin e Sillas (2007), o comércio eletrônico é composto por empresas que desejam 

reforçar sua marca a fim de obter mais lucro. Esta tentativa aperfeiçoa o relacionamento com o 

cliente e conquista a confiança deste. Para estes autores as compras na internet são 

denominadas “varejo sem loja” e eles mostram que: 

 

o varejo, por conta de sua natureza de vendas retalhadas, sempre 
foi o segmento mais próximo do consumidor final, refletindo as 
constantes mudanças e evolução que o próprio desenvolvimento 
humano sempre exigiu e adaptando-se à realidade. 

 

Rook (1987) apud Costa e Larán (2003), mostra que a compra impulsiva ocorre a partir 

do momento em que o consumidor experimenta uma necessidade repentina, persistente e 

muitas vezes poderosa de comprar algo de forma imediata. Tal impulso de compra ocorre de 

maneira complexa, podendo estimular conflitos de natureza emocional à medida que reduz a 

preocupação com as conseqüências geradas em decorrência dessa compra. Beatty e Farrel 

(1998) apud Costa e Larán (2003) complementam este conceito, ao indicar que a compra por 

impulso...  

 

...ocorre sem intenções prévias de adquirir algum produto ou de 
efetuar alguma tarefa de compra, não se constituindo em 
aquisição de um item lembrado no ambiente de loja (Costa e Larán, 
2003, p. 38).  
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Hoch e Loewenstein (1991) apud Costa e Larán (2003), demonstram a compra 

impulsiva como sendo o resultado da luta entre “as forças psicológicas dos desejos e da força de 

vontade, ou seja, entre a vontade de comprar e o autocontrole, sendo que o desejo prevalece” 

(Costa e Larán, 2003, p.38). Os autores citam que os compradores impulsivos tendem a circular 

mais no ambiente de loja – ou navegar em um site de venda – para o gerenciamento de seu 

humor e para proporcionar emoções positivas.  

A pesquisa que embasa este artigo foi realizada entre homens e mulheres de 16 a 60 

anos residentes no Brasil. Os resultados evidenciaram que: em relação ao tempo de navegação 

em sites de compra, 44,7% dos entrevistados, declararam que navegam aleatoriamente; 91,8% 

dos questionados pesquisam o mesmo produto em mais de um site e destes, 60,45% já 

compraram pela internet dez vezes ou mais. Os itens mais comprados são em ordem de 

importância: livros e revistas, artigos de informática, eletrodomésticos e saúde e beleza. 

A análise dos dados evidencia uma tendência maior à compra por necessidade uma vez 

que, a maioria dos questionados apontaram este fator, aliado ao fator preço como 

determinantes da compra. No entanto, isso não exclui o fato de que, quem compra por 

necessidade, também compra por impulso. A compra por impulso, não é caracterizada aqui 

como a ausência da necessidade e sim, como a análise do conjunto de razões que levam o 

indivíduo a comprar. A pesquisa mostra que fatores ligados à compra por impulso também 

estão presentes mesmo naqueles indivíduos que compram por necessidade. Quanto maior o 

tempo de navegação nos sites de compra, maior a possibilidade da compra por impulso. 

Fatores como felicidade ao comprar, prazer na compra e realização foram evidenciados com 

maior peso àquelas pessoas que pesquisam em mais de um site o mesmo produto, o que gera 

expectativa em obter o bem.  

 Sob a ótica acadêmica, a pesquisa desenvolvida traz contribuições na 

compreensão do comportamento de compra online no fato que ainda são carentes pesquisas 

nesta área e, devido à importância que a internet tem no século XXI, na vida dos brasileiros, não 

pode ser negligenciada. Além de suscitar os estudos na área de comportamento, este trabalho 

é de fundamental importância à área de Marketing por proporcionar um modelo de preferência 

do consumidor, dando aos profissionais, pistas sobre quais aspectos são considerados na 

decisão de compra online. 
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 A principal limitação do estudo foi a questão do tamanho da amostra. A amostra 

trabalhada teve um grau de confiança de 50%, sugere-se que outras pesquisas na área sejam 

realizadas com uma maior margem de confiança, considerando o fator tempo. Sugere-se ainda, 

que estudos comparativos sejam desenvolvidos como, por exemplo, a relação entre compras 

por impulso no ambiente virtual versus no ambiente real, analisando qual o comportamento de 

compra nas lojas físicas, podendo, ou não, limitar-se a uma dada localidade, o que vai implicar 

em limitações financeiras, de tempo e quantitativas.   
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O presente estudo é parte de uma investigação que visa entender aspectos 

relacionados ao perfil, motivações e funções exercidas pelos comunicadores em movimentos 

sociais de Curitiba. Neste caso em específico, colheu-se dados empíricos em um movimento 

situado em Curitiba, mas que tem ramificações pelo Paraná, de maneira a representar as 

diversas regiões. Trata-se da União Paranaense dos Estudantes (UPE), órgão representativo do 

movimento estudantil do Paraná. Fundada em 1939, a organização possui o objetivo de 

defender os interesses dos estudantes. Dentro desse contexto, são utilizadas ferramentas de 

comunicação para que seus projetos possam ser concretizados.  

É com base nesse cenário que surge a presente pesquisa que possui como problema: 

“Qual é o papel, o perfil e a motivação do comunicador da União Paranaense dos Estudantes?”, 

que busca definir de maneira mais aprofundada as formas de comunicação utilizadas 

atualmente pela União Paranaense dos Estudantes, com foco principal no comunicador. 

Procura-se traçar o perfil do comunicador responsável, verificando suas motivações para 

desenvolver um trabalho ali e, também, o papel que desempenha dentro do movimento social, 

tentando-se visualizar o processo como um todo.  

Assim, a temática deste artigo advém da investigação que teve como objetivo geral 

verificar qual é o papel, o perfil e a motivação do comunicador na UPE. Para o desenvolvimento 

do trabalho, as análises foram também divididas em três objetivos específicos: definir o perfil 

do responsável pela comunicação da UPE; verificar qual é o papel desse comunicador dentro 
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do movimento, o que ele faz, pensa, elabora; e, por fim, descrever as motivações que levam 

este comunicador a aplicar seu conhecimento na União Paranaense dos Estudantes.  

Sobre os movimentos sociais, Machado (2007) afirma que durante muito tempo os 

mesmos possuíam caráter revolucionário, agindo junto às lutas políticas em um cenário radical. 

Atualmente, pode-se observar que as demandas dos movimentos sociais são de cunho mais 

variado e adequado a diferentes contextos sociais, históricos e culturais (MACHADO, 2007).  

Nesse sentido, a respeito dos processos comunicativos dentro desses movimentos, 

Peruzzo (2009) coloca que a comunicação faz parte dos processos de mobilização dos 

movimentos sociais em toda a história, sempre de acordo com os recursos disponíveis em cada 

época. Tal processo ocorre por diversos meios, desde panfletos e jornais, até blogs e websites 

na internet, passando por programas de rádio e TV, fica evidente o exercício concreto do 

direito à comunicação como mecanismo facilitador das lutas pela conquista de direitos de 

cidadania (PERUZZO, 2009).  

Dentro desse contexto, Moreira (2011) afirma que, apesar de nem sempre ser 

abertamente discutido, o processo comunicativo dentro de movimentos populares e 

organizações sociais está diretamente relacionado à educação. Isso se daria tanto na formação 

de lideranças, quanto no simples uso de ferramentas de comunicação como maneira de 

fortalecer as propostas e reivindicações desses movimentos (MOREIRA, 2011).  

No cenário dos movimentos sociais, encontra-se o movimento estudantil. A respeito 

do movimento estudantil brasileiro, Mesquita (2006) afirma que este foi e continua sendo uma 

referência dentre as práticas de participação juvenil no país, já que carrega uma tradição de 

mobilizações importantes no país.  

Em relação ao sistema educacional, foi a partir da década de 1950 que o ensino 

superior começou a tomar força no Paraná, por razão do aumento da demanda de alunos 

provenientes do ensino médio. Na época, a repressão atingiu especialmente a Universidade 

Federal do Paraná, pois era a que estava consolidada, estando melhor organizada para se 

contrapor às imposições do regime ditatorial. A União Paranaense dos Estudantes - UPE, a 

exemplo da UNE, buscava, através de diversas iniciativas, defender os interesses do 

movimento estudantil (SCHMITT, 2007).  
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Para Mische (1997), após um período de grande expressividade do movimento 

estudantil durante a ditadura, é necessário estudar o retrato das novas gerações, 

aparentemente desinteressadas, buscando perceber, além da superfície, a utilização de 

maneiras distintas para atingir objetivos pessoais e coletivos.  

É com base nesse cenário que se torna de caráter válido uma pesquisa que busque 

definir as formas de comunicação utilizadas atualmente pela União Paranaense dos Estudantes, 

traçando o perfil do comunicador responsável pelo movimento e analisando o processo como 

um todo. Para a realização do presente estudo, após uma aproximação ao tema, foi realizada 

uma entrevista com o responsável pela comunicação na União Paranaense dos Estudantes, 

Marcos Santos (pseudônimo). Através da mesma, buscou-se traçar o perfil do comunicador, o 

seu papel e a sua motivação.  

Marcos Santos é graduado em jornalismo pela Universidade Norte do Paraná (Unopar) 

e atua como diretor de comunicação da União Paranaense dos Estudantes. Para ele, 

desempenhar seu papel dentro da organização vai além de uma simples profissão, pois o 

envolvimento em causas sociais é muito importante. No entanto, busca manter a 

imparcialidade no desempenho de suas tarefas, no que diz respeito às suas opiniões pessoais.  

Dentre as tarefas que realiza na organização, estão incluídas a cobertura dos eventos 

realizados pela UPE, bem como a participação da instituição em eventos de terceiros. Os canais 

utilizados para comunicar as notícias são o blog oficial da União Paranaense e as redes sociais, 

como o Facebook, o Twitter e o Youtube. Marcos representa a UPE sempre que necessário e 

participa ativamente das ações da organização, como manifestações e projetos em geral.  

A União Paranaense dos Estudantes representa o Estado do Paraná como um todo e 

para que seja possível cobrir tudo o que acontece em todas as cidades, foi formado o Coletivo 

de Comunicação, grupo de alunos que representa as diversas instituições Paranaenses de 

ensino superior. Esses representantes ficam responsáveis por enviar notícias a respeito de suas 

cidades, no que diz respeito ao movimento estudantil. A partir disso, Marcos atua como 

centralizador de todas essas informações em Curitiba, realizando a filtragem das mesmas para 

a publicação nos meios de comunicação da UPE.  

Através da presente pesquisa foi possível perceber algumas características a respeito 

do comunicador nos movimentos sociais, com base nos dados coletados na União Paranaense 
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dos Estudantes. Em relação ao papel desempenhado pelo mesmo dentro do movimento, 

realiza as atividades de comunicação, mais especificamente de assessoria de imprensa da UPE, 

mas também participa das ações da instituição.  

A respeito de seu perfil, viu-se que se tratou de um profissional graduado em 

jornalismo, mas que, além disso, possui características mais específicas voltadas ao trabalho 

social. Por fim, quanto a sua motivação, pode-se entender que há interesse do comunicador 

quanto à causa defendida, o que faz com que seu trabalho avance as barreiras práticas e 

englobe uma questão mais pessoal.  

É de caráter interessante, para futuros estudos, efetuar a comparação do perfil, papel 

e motivação do comunicador analisado nesse estudo com os responsáveis pela comunicação 

em outros movimentos sociais. Dessa forma, torna-se possível traçar um paralelo entre 

diferentes organizações, buscando identificar suas semelhanças e diferenças quanto à 

comunicação desempenhada.  
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Esse artigo é resultado de uma investigação realizada no grupo de pesquisa “O 

comunicador nos movimentos sociais” que desde 2011 vem analisando as características da 

inserção do comunicador, seja ele formado ou não, nos movimentos sociais, ONGs, sindicatos, 

associações de bairro e no terceiro setor. Para essa investigação especificamente foi escolhida 

para a incursão empírica uma organização confessional, cristã, que tem escritórios em 8 

cidades do Brasil, sendo um deles em Curitiba. Caracteriza-se como uma ONG, chamada Sonhar 

Acordado e que possui uma responsável pela comunicação geral da instituição localmente. 

Assim, o problema que norteou essa investigação foi entender qual é o perfil, o que motiva o 

comunicador a ingressar na organização e quais as funções que ele exerce dentro dele.  

Pelas mudanças sofridas nos movimentos e também pelo crescimento acelerado desse 

setor da sociedade, esses movimentos, atualmente, têm investido mais na formalização de 

alguns processos, principalmente na construção de uma comunicação mais organizada, formal. 

Há também uma busca maior por um profissional ou militante que desempenhe as tarefas 

relacionadas à comunicação de maneira a acompanhar esse processo. Por essa razão, o 

comunicador se torna uma parte importante a ser estudada nessa relação entre comunicação e 

movimentos sociais, tanto para a compreensão do crescimento desses movimentos, como 

também pela necessidade de saber se os comunicadores formados pelas instituições de ensino 

superior têm tido espaço ou mesmo se sabem como atuar nesse setor da sociedade.  

Dessa forma, importa-nos descobrir quais são os fatores que influenciaram a entrada 

do comunicador no movimento, nesse caso a Organização Não Governamental – ONG, Sonhar 

Acordado. Além disso, a pesquisa buscou descobrir se a influência familiar ou trajetória de vida 
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foi determinante para essa escolha. Também foi nosso objetivo saber quais são as 

características de perfil desse comunicador, sua formação, consumo midiático e ideias a 

respeito do movimento. Por fim, tornou-se importante saber como esse comunicador realiza 

eu trabalho na organização. A partir dessas indagações, o intuito era descobrir e analisar o 

trabalho do comunicador nos movimentos, e traçar um perfil desse comunicador que atua na 

organização.  

A fim de fazer a construção conceitual teórica do trabalho foram utilizados autores 

como Cicilia Peruzzo, Maria da Glória Gohn e César Motaño para a definição conceitual do que é 

movimentos social, ONGs e que tipos de organizações estariam dentro do escopo de nossa 

investigação.  

Para falar sobre o comunicador, militância e técnica Domingos e Bassfeld deram o 

suporte teórico-conceitual. Além disso, Borelli, Cortina e outros autores forneceram o suporte 

para se formatar a rede de contexto situacional para o momento estudado. A fase empírica se 

deu em duas etapas: um prévio questionário enviado por email à comunicadora da ONG, e num 

segundo momento, uma entrevista em profundidade com a mesma objetivando esclarecer 

algumas questões necessárias. (Obs: Para resguardar a identidade dos entrevistados, serão 

utilizados no presente artigo pseudônimos.) 

 

A ONG Sonhar Acordado é uma organização internacional fundada pelos Legionários 

de Cristo, um grupo de jovens que faz parte da igreja católica e tem sua base no México. Foi 

trazida para o Brasil pelo movimento Regnum Christi, que também é da igreja Católica e tem 

semelhanças com a renovação carismática brasileira. Esse movimento fornece suporte jurídico 

à ONG, que é presidida por um padre católico. A ONG Sonhar Acordado chegou à Curitiba em 

2001. No Brasil está estabelecida em 8 cidades, sendo a maioria capitais. A ONG não possui fins 

lucrativos e realiza ações junto às instituições, orfanatos, casas de apoio e hospitais, com o 

objetivo de gerar uma relação de amizade entre as crianças atendidas e o jovem voluntário 

arregimentado pela própria ONG para o trabalho. A Sonhar Acordado atua em duas frentes de 

projetos: Programas Contínuos e Grandes Festas.  

Não há assalariados na organização em Curitiba. Todos trabalham em sistema de 

voluntariado. Somente é remunerada a diretora nacional da ONG, que mora e atua na capital 
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de São Paulo. A organização em Curitiba possui um quadro de voluntários de cerca de 500 

pessoas, sendo que 80 deles participam das ações frequentes de visitas às casas/lares e 

creches. Os voluntários são, em sua maioria, estudantes universitários. Na equipe diretiva da 

organização existem tanto estudantes como profissionais já formados nas áreas de ciência da 

computação, direito, jornalismo, relações internacionais, odontologia, dentre outros. Nessa 

equipe diretiva temos Camila4 que tem 29 anos e é graduada em Tecnologia em Informática e 

possui mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial. Atualmente trabalha como 

analista de sistemas na Siemens Brasil (P&D Curitiba) e doa parte de seu tempo para os projetos 

da ONG.  

Camila é de família católica, foi catequista e quando era adolescente ajudava a recolher 

alimentos em sua paróquia para doar aos necessitados. Além disso, sua mãe costurava roupas 

para dar às pessoas em estado de pobreza. Segundo ela, a “necessidade de ajudar as pessoas e 

contribuir de alguma forma era algo que eu desejava fazer há bastante tempo. Quando surgiu a 

oportunidade, abracei-a.” Atualmente ela exerce três funções distintas na ONG: cuida dos 

contatos com os voluntários e ajuda a direcioná-los dentro dos projetos da ONG; é 

coordenadora da organização em Curitiba em conjunto com outra pessoa e é responsável pela 

área de comunicação da Sonhar Acordado.  

Nessa investigação foi possível saber que Camila, comunicadora da organização, não é 

formada na área e desempenha diversos papéis na ONG. As funções de comunicação as quais 

ela não consegue suprir, como a criação das artes gráficas, são realizadas por empresas e 

pessoas físicas voluntárias externas da organização que se dispõem a preparar esse material. 

Como apontado por Camila, boa parte dos meios de comunicação e ações midiáticas da ONG se 

dá por meio de mídia virtual. É possível que sua formação acadêmica, na área de tecnologia da 

informação, induza a uma proximidade da mídia comumente utilizada pela ONG e do campo de 

atuação da comunicadora, o que, por si, denota um dos fatores de motivação pelo exercício da 

área de voluntariado dentro da organização. Além disso, conforme apontada pela 

comunicadora, há uma forte influência dos valores culturais católicos familiares na decisão de 

voluntariar-se em uma ONG presidida e coordenada por membros da Igreja Católica.  

O consumo midiático de Camila, composto por programas variados de informações e 

entretenimento, sugere uma significativa proximidade com a área de comunicação, bem como 
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um grau de relacionamento positivo ante os meios de comunicações de massa. Essa 

constatação mostra que está se caminhando para uma profissionalização da área da 

comunicação nas ONGs, inclusive optando pela assessoria de imprensa a fim de que suas 

pautas sejam colocadas na mídia de massa.  

Dessa maneira, vemos que a formação, a trajetória de vida e as opções familiares 

forma fatores motivadores para seu trabalho na ONG Sonhar Acordado e influenciam a maneira 

como realiza a comunicação da organização, já que sua opção pela mídia virtual pode vir de sua 

facilidade em gerir esses meios em vistas de sua formação acadêmica.  
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A presente pesquisa tem como objetivo averiguar dois fatores sobre a segurança 

regional da América do Sul, que estão relacionados entre si: a efetividade do Conselho de 

Defesa da Unasul e o papel do Brasil, como ator chave, na configuração da segurança regional 

do hemisfério.  

Segundo Oliveira e Onuki (2000), com o reordenamento do sistema internacional no 

pós-Guerra Fria, países com recursos de poder para liderança regional ganham novo destaque, 

como o Brasil, sem excedente de poder para influenciar ou determinar a ordem internacional, 

mas com capacidade de "organizar" o espaço sub-regional. Além disso, o cenário pós-Guerra 

Fria estabeleceu também uma mudança sobre a percepção sobre a segurança regional que 

passou a incluir questões como narcotráfico, criminalidade, migração, meio ambiente e 

democracia (Hurrell, 1998).  

Com a criação da Unasul, se verifica que o Brasil tem aumentado seu interesse na área 

da segurança regional como reforçando a fiscalização e segurança nas regiões fronteiriças 

amazônicas como entalecendo novas metas como, por exemplo, o Plano de Estratégia 

Nacional de Defesa Brasileira aprovada no final de 2010. A Unasul (União de Nações Sul 

Americanas) foi criada em 2008, e é constituída por 12 países que representam os países do 

Mercosul, da Can (Comunidade Andina), Chile, Suriname e Guiana. O bloco visa consolidar o 

processo de integração sul-americana iniciada por Simon Bolívar no século XIX.  
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A partir dessas percepções preliminares, a pesquisa se embasa pelos seguintes 

questionamentos: como tem se configurado a atuação do Conselho de Defesa da Unasul? 

Como tem se dado a atuação do Brasil neste Conselho? O Brasil tem atuado como líder na área 

da segurança regional neste hemisfério? Quais os interesses do Brasil nessa atuação de líder 

regional na área de segurança?  

A América do Sul é conhecida como uma zona de paz, região sem grandes conflitos 

regionais desde o século XX. No entanto, nos últimos 12 anos, nota-se mudanças marcantes nos 

discursos políticos, no qual são caracterizados pela uma maior preocupação com a segurança 

regional. Os temas tratados constantemente nos discursos sobre defesa na região sul 

americana são: a questão das guerrilhas, o problema do narcotráfico, a instabilidade política de 

algumas regiões, necessidade de consolidar a democracia e o crime organizado transnacional.  

Essa preocupação é reforçada com a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano na 

Unasul, sendo que o Brasil tem se posicionado como líder nesse processo de segurança 

regional. Isso se verifica devido: ao aumentado dos investimentos do país na área militar, no 

qual duplicou seus gastos comparados com a década de 1990; a busca pelo papel de mediador 

nos conflitos da América do Sul; doação de armas bélicas e fornecimento de tropas militares 

brasileiras na estabilização política do Haiti.  

Essas atuações tem feito com que o Brasil ganhasse maior peso nas relações 

internacionais tornando-se um relevante global player no sistema internacional. No âmbito da 

diplomacia brasileira, suas atuações têm sido bastante significativas na busca pela reforma do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, no qual busca um assento permanente, na redução 

dos subsídios agrícolas aplicados pelos países desenvolvidos no contexto da OMC e na 

liderança da cooperação Sul-Sul.  

Assim a presente pesquisa tem como objetivos averiguar a efetividade da atuação do 

Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul e analisar a liderança brasileira na segurança 

regional do hemisfério. Os objetivos específicos são: verificar os documentos, tratados e 

resoluções do Conselho de Defesa Sul-Americano, verificar os acordos, tratados e parcerias 

entre os países da Unasul relacionados a segurança regional e verificar o discurso político 

brasileiro relacionados a segurança regional e segurança doméstica.  
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Essa pesquisa se justifica pela necessidade de verificar a real efetividade do Conselho 

de Defesa Sul-Americano da Unasul como também verificar os fatores da liderança brasileira 

nesse processo da segurança regional. Temos como principal hipótese que essa liderança 

brasileira nem sempre ocorre a partir do contexto do Conselho de Defesa Sul-Americano e que 

essa atuação de liderança regional tem como principal objetivo buscar o assento permanente 

no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim, verifica-se que o Brasil tem se verificado 

como potência regional.  

O referencial teórico da pesquisa tem como base tanto a perspectiva realista que tem 

como tema principal a análise sobre segurança dos Estados como a perspectiva construtivista, 

tendo como principal autor Barry Buzan. Para os realistas, a prioridade do Estado é a 

maximização do poder (contexto militar) a fim de garantir sua sobrevivência, ou seja, sua 

soberania e a segurança nacional. Assim, o interesse do Estado é sempre definido em termos 

de poder, onde o mesmo é racional, busca seu interesse nacional atuando de forma egoísta.  

Já para Barry Buzan os interesses e as identidades dos Estados estão sempre em 

processo de modificação, não é algo estático e previsível, mas que se constrói a partir da 

interação social entre os Estados. Além disso, o autor define que a segurança regional é 

determinada pelos padrões de amistosidade e inimizade que são substancialmente confinados 

dentro de uma área geográfica em particular no qual formam o complexo de segurança. O 

autor define um complexo de segurança como um grupo de Estados cujas principais 

preocupações de segurança estão unidas de tal maneira que a segurança nacional de cada um 

não pode realisticamente ser considerada separada das outras (Buzan, 1991, p. 190). Para 

Buzan (1991), o complexo de segurança possibilita sugerir tanto a característica do atributo que 

define o grupo (segurança), quanto o nível da intensidade da interdependência tanto de rivais 

como de interesses compartilhados.  

O banco de dados da pesquisa ainda está em processo de construção. A coleta de 

dados tem como base os documentos oficias do Conselho de Defesa Sul-Americano, os 

tratados, acordos e parcerias entre os países da Unasul, os discursos políticos do Brasil 

relacionado ao contexto sobre segurança tanto nacional como regional como também sobre 

os investimentos militares. Assim, a pesquisa bibliográfica tem como base os documentos 

oficias da Unasul e do Conselho de Defesa Sul-Americano, os discursos fornecidos pelo Itamary 
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e pelo Ministério da Defesa do Brasil, como também de artigos científicos relacionados ao tema 

e de jornais.  

 

Considerações preliminares  

Com o termino da Guerra Fria, o sistema internacional passa a se configurar de forma 

diferente, como o fim da polarização, do alinhamento automático e da solução sistêmica dos 

conflitos. (Albuquerque, 2005). Com a queda da União Soviética, os Estados Unidos passa a 

atuar de forma mais isolacionista quanto ao sistema internacional por acreditar na ausência de 

ameaças globais e de um real competidor que pudesse rivalizar sua hegemonia.  

Isso permitiu o aparecimento de balanças de poder regionais segundo Mearsheimer 

(2001). Segundo o autor, esses subsistemas aparecem no interior de cada continente, devido a 

impossibilidade de um país ser uma hegemonia global. Para que houvesse uma hegemonia 

global, segundo o autor, apenas um país deveria possuir o poder militar nuclear. Assim, o 

sistema hoje é caracterizado por uma multipolaridade desequilibrada, onde Estados Unidos se 

sobressai dos demais no contexto militar, mas também não consegue atuar sozinha, precisa 

das alianças das demais potências.  

Esse isolacionismo por parte dos Estados Unidos no pós- Guerra Fria permitiu que a 

América Latina buscasse sua maior autonomia. Foi justamente nessa época que o Brasil começa 

a se destacar, buscando uma liderança regional. O enfoque do país no contexto regional tem 

sido na busca por maior estabilidade tanto econômica como política, na resolução dos conflitos 

através da via diplomática e do incentivo à integração regional. Conforme Oliveria e Onuki 

(2000, p. 111), o Brasil teve como estratégia da sua inserção internacional, baseada em dois 

pilares:  

1) demarcação da região sul-americana como área de influência (via integração 

regional),  

2) multilateralismo, tanto na área de segurança, quanto na econômico-comercial, que 

se contrabalança à hegemonia hemisférica norte-americana. Na realidade, 

regionalismo e multilateralismo não são antagônicos no cálculo da inserção 

internacional do país, ao contrário, complementam-se no sentido de definir uma 
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política externa “universalista” e que rejeita o alinhamento automático com os 

Estados Unidos da América – E.U.A.  

 

A busca pela liderança brasileira no contexto da segurança regional tem sido mais 

expressa a partir do Governo Lula (2003-2010) e do Governo Dilma (2011-atualidade). Isso tem 

sido observado nos vários discursos proferidos pelo atual Ministro de Defesa, Celso Amorim, no 

qual foi o ministro das Relações Exteriores durante o governo Lula. Segundo o Ministro 

Amorim “é preciso estar pronto para enfrentar qualquer ameaça externa” (Jornal da Globo, 

2012). O Brasil gasta hoje 1,5% do PIB no setor, é necessário chegar ao mínimo em 2,0 % afirma o 

ministro. Em 2011 a presidente Dilma assinou uma medida que isentam de impostos por cinco 

anos as indústrias locais de equipamentos estratégicos, como armamentos, munição, satélites, 

foguetes, aviões e veículos militares, foi feito um programa que vai gastar 14,2 bilhões de reais 

para desenvolver quatro submarinos até 2025, um deles será nuclear de ataque rápido. Hoje o 

Brasil ocupa o 11º lugar em gastos em defesa armada.  

Assim, a partir da coleta de dados preliminares, podemos verificar que o Brasil tem se 

posicionado como líder no contexto da segurança regional a fim de melhorar seu 

posicionamento no contexto da segurança global. Em outras palavras, a liderança regional 

melhoraria seu peso como Global Player e na possibilidade de um assento permanente no 

Conselho de Segurança. No entanto, ainda não foi possível averiguar qual o papel do Conselho 

de Defesa Sul-Americano da Unasul nesse contexto, já que o órgão foi criado com o objetivo de 

estabelecer alianças e parcerias entre os países membros do bloco, pois a pesquisa ainda está 

em processo de andamento.  
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Apresentação  

Ao Identificar o retrato da bulimia pela mídia televisiva brasileira, busca-se estabelecer 

as características de pós-modernidade e a transformação dos fatos e notícias em espetáculos, 

com foco na mídia televisiva brasileira. A identidade e comportamento dos espectadores, bem 

como a identificação indivíduo-mídia, com base nos conceitos da Indústria Cultural, da Teoria 

Crítica, são as bases fundamentais da discussão que pretende estabelecer a relação da 

espetacularização na abordagem da bulimia pela teledramaturgia brasileira e a criação de 

identidade do espectador.  

 

Problema  

Qual a relação entre a criação de uma identidade dos espectadores e a 

espetacularização da abordagem da bulimia pela mídia televisiva brasileira?  

 

Justificativa  

O “simulacro” da mídia atual ou, segundo Baudrillard, a reprodução em que a ilusão e a 

realidade se confundem, indicam a transformação de conteúdo, seja entretenimento, seja 

noticia, em espetáculos midiáticos. A aproximação da ficção, sobretudo das novelas – que 

sugerem a encenação da vida cotidiana –, com a vida dos espectadores ou com as situações 
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vividas por uma grande maioria “comum”, favorece a criação da identidade dos indivíduos a 

partir da identificação.  

Como indivíduos carregados de valores pessoais, memórias e identidade, buscamos 

criar um laço ou reconhecimento pessoal com o que nos é oferecido socialmente. Tendo em 

vista que a mídia participa, geralmente, ativamente de nosso cotidiano, estabelecendo 

padrões, lançando modas, criando conceitos de estética e beleza, os indivíduos como 

espectadores buscam se equiparar comportamental e fisicamente com o que é vinculado na 

mídia.  

Trabalhando com o pressuposto de que a aprendizagem profunda muda nossa 

identidade, vemos o processo pedagógico como processo que envolve nosso desejo (nossa 

ânsia por algo além de nós mesmos, uma ânsia moldada pelo contexto social no qual atuamos, 

por nosso investimento afetivo naquilo que nos rodeia), captura nossa imaginação e constrói 

nossa consciência (STEINBERG, 1997, p. 102).  

Assim como Steinberg trabalha com o conceito de identidade aprendida, ou seja, 

criamos e mudamos a identidade de acordo com o aprendizado, memória e cultura, essa busca 

por assimilação com o que nos é apresentado e/ou imposto, se faz também através do 

consumo.  

O consumo inicia-se já no ato da incorporação midiática. Quando vemos um programa, 

lemos uma revista, ou ouvimos uma rádio, estamos consumindo uma mídia, suas ideias e seu 

conteúdo. A identificação com esse conteúdo ou personagens que compõe os produtos 

midiáticos, incita a continuação do consumo, seja de mídia, seja o consumo de produtos que 

aproximem o estado real do estado ideal, ou o estado de espectador com o estado do 

personagem.  

Na sociedade de consumo avançada, o ato de consumir não envolve necessariamente 

uma troca econômica. Consumimos com os olhos, absorvendo produtos com o olhar cada vez 

que empurramos um carrinho pelos corredores de um supermercado, assistimos à televisão ou 

dirigimos ao longo de uma rodovia pontuada por logotipos. O consumo visual é de tal forma 

parte de nosso panorama cotidiano que não nos damos conta dos significados inscritos em tais 

procedimentos (Willis, 1997, p. 44).  
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O “consumir com os olhos”, pontuado por Willis, pode ser percebido em todos os 

aspectos da nossa realidade cotidiana. A mídia reproduz, incansável, conteúdos atrativos aos 

olhos de seus espectadores, sendo o corpo uma das principais atrações midiáticas – sendo 

grande o número de programas com modelos, dançarinas ou personagens como atrações 

principais ou um complemento visual à estética do programa.  

Os consumidores visuais ou espectadores acostumaram-se a aceitar o que a mídia 

define como belo, como moda, como estética. Segundo Zucco (2007), “os meios de 

comunicação de massa têm grande responsabilidade na configuração de valores e símbolos 

para o público usuário de seus serviços”, logo que o consumo dessas imagens acaba por 

incorporar-se e misturar-se nos conceitos estéticos dos consumidores.  

O padrão de beleza retratado pela mídia reflete o padrão desejado pelos 

espectadores, que muitas vezes usam de uma reprodução comportamental, ou estética, para 

assemelhar-se aos personagens, criando, assim, uma identificação com o conteúdo da mídia e 

modificando a sua própria identidade. Essa identidade modificável e adaptada pode ser 

classificada, segundo Zigman Bauman, como “identidade líquida” (BAUMAN, 2005), onde a 

modernidade é responsável pelo aumento da fluidez das múltiplas identidades dos indivíduos.  

"A felicidade não deve chegar para todos, mas para quem tira a sorte, ou melhor, para quem é 

designado por uma potência superior - na maioria das vezes a própria indústria do prazer, que é 

incessantemente apresentada como estando em busca dessa pessoa" (HORKHEIMER, 

ADORNO, 1985, p. 135, 136).  

Quando há uma identificação do espectador com o personagem, seja estética, 

comportamental ou psico-situacional, tende-se a gerar uma maior aproximação do indivíduo 

com o retrato ficcional do personagem. A identidade ultrapassa os limites do espectador-ficção 

e adentra na construção do comportamento indivíduo-ficção.  

 

Objetivos  

Discorrer sobre a espetacularização midiática com foco no retrato da bulimia, 

relacionando com a criação de identidade dos espectadores diante à identificação psico-

situacional dos personagens, com fundamento teórico no conceito de Indústria Cultural.  
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Procedimentos metodológicos  

Baseando em metodologia de fonte bibliográfica, o presente artigo tem natureza 

exploratória, buscando associação de conceitos apresentados pelos autores selecionados e a 

formação de identidades perante a representação da bulimia na mídia televisiva brasileira.  

Após o levantamento do modo como é retratada a bulimia pela mídia televisiva 

brasileira, será traçada uma análise com os conceitos de mídia massiva e identidade do 

consumidor, concomitantemente à teoria crítica.  

 

Discussões  

Sendo a bulimia um retrato de transtorno psicológico em busca do ideal estético 

(SILVA, 2005), a transmissão de uma personalidade comportamental universal, ou a 

generalização das características e conduta pelos personagens que sofrem bulimia, inicia-se a 

construção de uma identidade afetiva entre o indivíduo e a ficção.  

Socialmente, o estudo adentra questões atuais muito discutidas, como a real influência 

psicológica e social da mídia, a quebra de barreira entre espectador e indivíduo, bem como a 

identidade discutida dentro da transformação de entretenimento em espetáculos midiáticos. 

Além de discutir, concomitantemente, aspectos sociais atuais, com o marco da filosofia, a 

teoria crítica.  

 

Considerações finais  

Estigmatizando a relação identidatária que se estabelece entre o indivíduo-espectador 

e a teledramaturgia, o entretenimento produzido pela indústria cultural estabelece uma 

dominação metafísica com o receptor que, a priori, identifica-se com o que lhe é apresentado, 

e, logo, inicia-se a construção e modificação da pernonalidade-indivíduo. Assim, abandona-se o 

status espectador, numa referência ao abandono da distinção de ficção e real. Ou seja, na 

percepção da reprodução televisiva não somente como uma interpretação carregada de valor 

real, porém conscientemente fictícia, mas como um produto hiperreal, passível de se 

estabelecer uma relação afetiva ou identificatária, partindo da aproximação psico-

comportamental.  
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Apresentação 

O grupo de pesquisa em política ambiental foi formado no ano de 2012 e é composto 

por alunos de pedagogia, relações internacionais e ciências Politicas. 

Para os alunos de pedagogia a ênfase está na educação ambiental, ou, mas 

precisamente na legislação pertinente ao tema á pratica nas escolas. A partir das investigações 

preliminares e de conversas, entrevistas informais em algumas escolas em que os membros do 

grupo têm contato. 

A partir de pesquisa bibliográfica e de entrevistas informais em escolas de Curitiba foi 

observado um descompasso entre a legislação e a prática. Muitas delas não tem projeto 

específicos, apenas comemorações eventuais ou em pequenos detalhes como as tradicionais 

lixeiras coloridas. A própria legislação  define a educação ambiental como tema  de prática 

transversal, o que na prática, em geral podem significar  que ninguém assume ou se 

responsabiliza  pelo tema, dada a carência de formação específica ou de cursos de 

aperfeiçoamento dos profissionais da área. O resultado é que a maioria das escolas não 

possuem projetos sistematizados e nem responsáveis pelo tema. 

 

Problema 

 Perguntam-se então quais são as principais dificuldades da escola para cumprirem a 

legislação sobre a educação ambiental? Por outro lado, em escolas que tem bons projetos de 

educação ambiental  como tem sido a experiência? 
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Justificativa 

Atualmente é notório que existam diversos problemas ambientais no planeta  e 

diversos atores sociais  que tem procurado  controlar ou evitar tais problema e uma das 

maneiras de reverter ou controlá-los é a conscientização da população ou, mais propriamente 

uma educação especifica neste tema, ai a necessidade de que as escolas propiciem as crianças 

e jovens uma consciência sobre a relação entre homem e natureza. Neste sentido observa-se 

que a maioria das escolas não cumpre o objetivo.  

                 

Objetivos 

Analisar através de literatura sobre o tema a situação da educação ambiental no Brasil. 

Procurando enfatizar as principais dificuldades, assim como algumas possíveis boas 

experiências. Em segundo lugar, investigar quatro situações concretas em escolas de Curitiba, 

sendo duas que possuem programas mais sistematizados em educação ambiental e duas que 

não possuem. 

  

Procedimentos Metodológicos 

O projeto procura investigar, de forma mais ampla, as principais dificuldades 

encontradas por escolas brasileiras para implantar o que a legislação preconiza em matéria de 

educação ambiental, assim como, levantar possíveis experiências bem sucedidas. Tal 

investigação será feita a partir da literatura existente e pesquisas realizadas, tais como (...). Em 

sentido mais restrito, o projeto procura pesquisar, através de entrevistas com representantes 

de escolas, como a educação ambiental é realizada (ou não). Serão definidas 4 escolas 

estaduais localizadas em Curitiba, preferencialmente, duas com projetos sistematizados de 

educação ambiental e duas sem projetos ou com projetos incipientes, de maneira a verificar 

quais são os principais problemas e  dificuldades. As escolas serão escolhidas em diferentes 

bairros, de forma a representarem perfis diferenciados de população e distintas condições. 

O objetivo destas duas formas de pesquisa – mais ampla e mais restrita – é verificar 

possíveis problemas similares que os gestores das escolas no Brasil enfrentam na 

implementação da educação ambiental, assim como, nas 4 escolas escolhidas em Curitiba, 

aprofundar a análise a partir de casos concretos. 



320 
 

 

Discussões 

Com a criação da Politica Nacional da educação ambiental lei Nº 9.759/99 e com a 

regulamentação por meio do decreto federal nº 4.281/02, as escolas, seus gestores e 

professores poderão ter mais acesso as mais relevantes informações e conhecimentos 

necessários visando promover o ensino eficaz, referente a educação ambiental.  

Quanto a conscientização, a cidadania dos alunos, sendo assim individualmente e 

coletivo, objetivando a construção de valores sociais, atitudes e competências, voltadas ao 

desenvolvimento de uma maior compreensão, da importância da inserção da educação 

ambiental nas escolas. 

A educação ambiental é obrigatória pela Lei 9795, DE 27 DE ABRIL DE 1999, em 

especial no artigo 2°, que declara ser “um dever a educação ambiental e um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, caráter formal e não-formal”. Contudo 

isto não anda ocorrendo na prática. A lei ressalta ainda que todos os níveis devem ser 

englobados tendo em vista a lei que prevê que professores devem ser capacitados nos níveis 

em que atuam além da capacitação devem existir na escola profissionais com a formação, 

especialização na área do meio ambiente. 

A legislação ainda afirma que as escolas, atuantes como instituições educativas, devem 

assumir seu papel de agente compromissado promovendo de maneira integrada a educação 

ambiental em seus programas educacionais devendo ser assim essencial e de forma 

permanente nas instituições de ensino. 

Contudo a escola tem poucas experiências. 

Fazem parte dessas políticas: a formação de professores-
educadores ambientais, dedicando esforços tanto para a formação 
continuada, quanto à formação inicial nas licenciaturas e no 
magistério; o fomento a projetos de Educação Ambiental nas 
escolas, estimulando o envolvimento de professores, alunos, 
direção, funcionários e a comunidade, como maneiras de se 
construir democraticamente a práxis educativo-ambiental e a 
Educação permanente e ao longo da vida com a comunidade 
escolar; ampliar a discussão nacional sobre o meio ambiente, as 
finalidades da Educação Ambiental, envolvendo as demais 
secretarias do MEC, outros coletivos e Conselhos de trabalhadores 
em Educação, no que se refere à organização curricular da 
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transversalidade e interdisciplinaridade da Educação Ambiental; a 
mobilização para o debate participativo, o acesso à informa- cão, 
aos conhecimentos e saberes ambientais, por meio da promoção 
de encontros, seminários e conferências com professores e 
alunos;e a elaboração e distribuição de materiais paradidáticos, de 
pesquisas e avaliações constantes de programas e projetos 
desenvolvidos pelo poder público em escolas. (...) A preocupação 
com as ações que são efetivamente realizadas, com a eficácia das 
políticas públicas e com os processos avaliativos, fez surgir esta 
pesquisa sobre O que fazem as escolas que dizem que fazem 
Educação Ambiental. (TRAJBER e MENDONÇA, 2006, p. 11-12). 

 

No estudo “O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental“ são 

apresentado dados de diversas escolas espalhadas pelo Brasil. Neste relatório realizado pela 

UNESCO e pelo MEC observa-se que dentre as 492 escolas consultadas a maioria tinha alguma 

modalidade de educação ambiental. Contudo a partir do parâmetro estabelecido pelos 

estudiosos do projeto, a maior parte das praticas da educação ambiental foi avaliado com 

notas baixas. Alguns problemas são comuns em diversas escolas, tais como a falta de 

profissionais específicos e falta de recursos. Apenas algumas poucas escolas possuem 

disciplinas especificas. Outras trabalham a partir de temas transversais ou projetos.  Na região 

Sul, por exemplo, observa-se que esses professores, em sua maioria, lecionam as matérias de 

Ciências Naturais, de Língua Portuguesa e de Educação Artística, além de estarem envolvidos em 

outras disciplinas vistas como alternativas, pois são incluídas na grade curricular pela própria 

escola ou por orientação das secretarias de Educação (estaduais ou municipais). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em funções dessas observações preliminares conclui-se que apesar da legislação 

sobre a educação ambiental, colocar certas obrigações, a prática ainda é tímida. Mesmo que 

muitas escolas afirmem que possuem projetos de educação ambiental, na prática tais projetos 

em geral se resumem as certas comemorações ou pequenos eventos onde são discutidos 

certos temas decorrentes, como a questão do lixo ou fazer brinquedos com matérias 

recicláveis.  

Por outro lado, projetos mais sistematizados são fundamentais para formar uma 

consciência critica dos alunos. Portanto, a forma de se trabalhar a educação ambiental nas 
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escolas precisa ser bem planejada, para que o objetivo desta seja alcançado, que nada mais é 

do que tornar os alunos críticos e conscientes do que os seus atos poderão acarretar ao meio 

ambiente. 
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Apresentação 

Este artigo procura analisar o papel do jornalismo hoje ante às Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs), para descobrir se o jornalismo diário mudou a maneira de 

como retratar as notícias.  

A inovação tecnológica contribuiu para a mudança comunicacional, cultural e 

econômica. O instrumento para a mudança é a informação que, a partir dos anos 90, tornou-se 

a via para o conhecimento. O armazenamento destas informações encontra-se na união do 

computador com a telefonia. Esta proporciona a um grande número de pessoas a 

oportunidade de se comunicar desde longa distância, sem precisar se deslocar.  

Profissionais e várias áreas adaptaram-se as suas competências, inserindo-as na nova 

cultura digital. O valor com relação à informação aumentou. E, dizem os históricos e filósofos 

como Pierre Lévy (1994), que estamos na era da informação, ou melhor, em meio à “Sociedade 

da Informação”. Esta, nada mais é que uma grande circulação de dados e de informações em 

um curto espaço de tempo. Mas há aqueles que defendem que estamos em plena era da 

“Sociedade do Conhecimento”, por considerar que, ao passo que o indivíduo obtém mais 

informação, adquire mais conhecimento. Contudo, vale dizer que as ferramentas ou aplicativos 

na era da mídia digital oferecem vários caminhos e nem sempre o receptor está apto a 

desfrutar de todas as informações dispostas em rede.  

Feito estas considerações, o objetivo do artigo é analisar o papel do jornalismo, 

considerando a produção de informação via internet, tratando da “Sociedade da Informação” 

e da “Sociedade do Conhecimento”, as caracterizações sobre o conceito das TICs e como o 
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jornalismo atua na era da “Sociedade da Informação” ou “Sociedade do Conhecimento”, como 

informante e formador de opinião, caracterizado pelo conceito cunhado por Adorno como 

“indústria cultural”.  

 

Problema 

Porque o jornalismo, na atual “Sociedade da Informação”, deixou de ser reflexivo, ao 

retratar as notícias?  

 

Justificativa 

O presente artigo tem como objetivo analisar a inserção e o papel do jornalismo no 

contexto da sociedade atual (Sociedade da Informação), sobretudo, considerando os novos 

mecanismos tecnológicos da era digital como meio de propagação da notícia.  

O jornalismo diário não produz conhecimento; ele o reduz à mera informação por 

ostentar a produção e não a valorização da notícia. Isto se observa por meio das imperfeições 

que o jornalismo enfrenta no século XXI em cumprir sua função como “voz” daqueles que não 

podem falar, apontando para um fortalecimento da informação, por meio das TICs. Estas, 

ocasionaram a mudança na forma como de como são transmitidas as notícias, afetando o 

processo inicial de como levar o conhecimento através da notícia.  

Hoje, com as TICs, o acesso à informação chega a ser mais importante que o acesso ao 

conhecimento. O primeiro é mais rápido e exato, na medida em que passa somente o 

necessário; enquanto o segundo é denso e fornece o contexto dos fatos. No caso da época 

atual, o acesso à informação é vinculado e caracterizado pela adequação ao tempo atual. Por 

isso, não se prima pelo conhecimento e sim pela informação, e a assimilação depende do grau 

de impressões que cada indivíduo tem ao longo da vida.  

Para a área acadêmica, este artigo se torna relevante porque permite discutir em qual 

ambiente o profissional jornalista irá colocar em prática o que aprendera na academia e quais 

possíveis saídas diante do mercado, e, até mesmo, analisar a responsabilidade que cada 

profissional tem em informar. Está visto que a tecnologia sugere a facilidade em aliar certos 

caminhos para o conhecimento, porém, no caso do jornalismo na internet, a assimilação do 

produto gera interfaces que ainda não foram absorvidas pela maioria dos profissionais. Este 
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procedimento leva seu consumidor a ficar somente com óbvio, a notícia imediata. O 

consumidor migra e a tecnologia acabou sendo o nosso principal meio de trabalho, até porque 

hoje “todos” podem se informar, porém, nem sempre a maioria tem consciência deste 

processo. E aí reside o papel dos jornalistas. Aqui vale ressaltar que o objetivo deste trabalho 

também é sugerir que o problema não está nos jornalistas, mas, sobretudo nos veículos de 

comunicação que eles devem utilizar para a propagação das notícias.  

 

Objetivo Geral 

Analisar o contexto onde o jornalismo está inserido, sobretudo nas Novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação, tendo como base os teóricos da Escola de Frankfurt e, 

sobretudo, considerando o conceito de Indústria Cultural.  

 

Objetivos Específicos  

a) Definir o que são as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e sua 

relação com o papel do jornalismo.  

b) Analisar a inserção do jornalismo na Indústria Cultural.  

 

Procedimentos Metodológicos  

O instrumento de pesquisa será totalmente elaborado com base no uso do referencial 

exploratório, bibliográfico e de natureza qualitativa. Para tanto, serão utilizados as 

argumentações da Escola de Frankfurt, identificando o jornalismo como indústria cultural.  

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2007), é desenvolvida por um material elaborado 

a partir principalmente de livros e artigos científicos. No caso deste artigo, os principais 

referenciais bibliográficos serão embasados em autores como: Adorno e Horkheimer (2008); 

Benjamin (1994) e McLuhan (1964) que irão tratar da cultura de massa; Leão Serva (2008), 

Nelson Traquina (2005), Giovani Giovannini (1987) que irão tratar da formatação dirigida pelos 

meios de comunicação; Pierre Levy (1994) que tratam da inserção dos meios de comunicação 

às TICs; além de outros documentos e artigos científicos.  

 

Discussões 
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Os argumentos que a Escola de Frankfurt apresenta sobre os meios de comunicação 

de massa Adorno e Horkheimer (2008), conduzem à ideia de que estes meios são como 

orquestras que mantêm a sociedade alienada, perante aquilo que os que pertencem à classe 

dominante pensam ou assim querem, envolvendo o receptor em uma falsa participação 

cultural, econômica e igualitária.  

A propagação da cultura, através dos meios de comunicação de massa, dá origem ao 

“mercado”. E é a partir daí que provém a cultura, também chamada de “cultura de massa”. A 

vida moderna e toda a sua rotina depende em si desta lógica de funcionamento do “mercado” 

da “indústria cultural”. A sua funcionalização deriva da informação e da comunicação, quase 

que do mesmo modo que o ser o humano necessita de ar para respirar. Manter uma gerência 

de informações eficaz garante um envio positivo para a comunicação, principalmente em uma 

sociedade envolvida pelo consumo, cuja sentido de cultura sugere entretenimento.  

Tanto é assim que ultimamente o jornalismo sugere que a qualidade de enviar a 

informação está na quantidade de conseguir entreter o receptor. O que vale é manter a 

fidelidade de alguma forma. A recompensa não é mais o conhecimento. McLuhan escreveu na 

revista canadense "Commonweal" vol. 60:  

Antes da imprensa, um leitor era alguém que discernia e sondava enigmas. Após a 

imprensa, passou a significar alguém que corria os olhos, que escapulia ao longo das superfícies 

macadamizadas do texto impresso... à imprensa, à mecanização da escrita, sucedeu, no Séc. 

XIX, a fotografia e, em seguida, a mecanização da fala ao telefone, no fonógrafo e no rádio. 

Com o cinema e a televisão sobreveio a mecanização da totalidade da expressão humana, da 

voz, do gesto e da figura humana em ação... cada um desses estágios da mecanização da 

expressão humana comparou-se, no seu âmbito, à revolução deflagrada pela própria 

mecanização da escrita (McLUHAN, 1964, p.12).  

O leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta foi transformado em consumidor. 

Assim, o lucro está em primeiro lugar. Para atrair este público é preciso de algo que o alimente. 

Logo, reduzir a notícia em meros dados acarreta em produção de espetáculo, entretenimento, 

tal como sugere Guy Debord (2008) Giovaninni (1987) considera ainda que os meios de 

comunicação de massa estão “alimentados” por uma espécie de manipulação de inter-relações 
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onde se manda quem pode e obedece quem quer. Do conhecimento à informação o único que 

pode definir este caminho é o próprio receptor.  

É importante ressaltar que a análise deste artigo pretende refletir em torno ao impasse 

que o jornalismo enfrenta, com relação às escolhas de assuntos a serem divulgados na mídia. 

Pretende refletir ainda uma possível mudança de atitude, tornando os jornalistas mais 

“anarquistas”, deixando a publicidade mercadológica longe do conceito de contestação da 

realidade que o jornalismo deveria ter como função.  

 

Considerações finais  

O jornalismo não se alto define; apenas deixa em aberto a próxima lacuna referente à 

inovação. Ele é contínuo, por isso, é complexo. A compreensão sobre a inserção do jornalismo 

como produto da indústria cultural, refere-se ao fato de que a notícia está cada vez mais 

efêmera e distorcida. Os processos de produção de disseminação da informação e do 

conhecimento são considerados os motivos pelos quais a sociedade vive atualmente. As 

correntes de dados são de baixo custo e o armazenamento faz com que a informação seja 

utilizada em quantidades inimagináveis. Esta grande utilização informacional é gerada por um 

número elevado de atividades produzidas que dependem, em suma, de aparelhos com 

tecnologia de informação e comunicação. Ao ser disseminada a informação como base do 

conhecimento contribui para a riqueza e para o bem estar da sociedade. Os conceitos culturais 

passaram a ser discriminados como estereótipos, e o objetivo é produzir para a massa 

conteúdos em cada nicho de procura e manter o fluxo de informação ativo.  
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Este artigo é resultado de uma investigação realizada no grupo de pesquisa “O 

comunicador nas organizações e movimentos sociais: a preparação técnica e os aspectos 

motivacionais”. Para que fossem alcançados os resultados, o tema macro foi divido em três 

subtemas principais: movimentos sociais, organizações não governamentais e associações 

populares. O último se refere ao objeto de estudo deste trabalho. Então, a partir de discussões 

das temáticas partilhadas pelo grupo, chegou-se ao consenso de que se fazia necessário o 

entendimento e a identificação deste contexto onde o comunicador estava inserido, assim 

como suas práticas comunicacionais e motivações.  

Por essa razão, o problema que norteou essa investigação foi entender quais são os 

motivadores, perfil e função exercida do comunicador atuante em organizações do Terceiro 

Setor, mais precisamente, neste viés da pesquisa, na Aliança para o Desenvolvimento 

Comunitário da Caximba – Adecom.  

Sendo assim, um novo olhar sobre este comunicador faz-se necessário partindo da 

percepção de que os movimentos sofreram mudanças relevantes nas últimas 3 décadas e 

agora investem mais em comunicação, como explica Domingos (2008, p. 49) ao afirmar que 

“tornar-se visível, dar a conhecer as conquistas sociais do trabalho realizado e posicionar-se 

publicamente são condições fundamentais para que uma organização estabeleça interlocução 

e ganhe credibilidade perante diferentes setores sociais”.  

Por essa razão, o comunicador se torna, de maneira estratégica, o facilitador no 

processo de visibilidade do movimento ao qual pertence, assim como contribui para o alcance 

dos objetivos fundados a partir das causas adotadas pelo grupo. Isto, devido à 
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profissionalização crescente das organizações inseridas na sociedade civil, que demandam de 

planejamento e ações específicas para “amplificar a voz daqueles que não têm acesso aos 

meios de comunicação e de fortalecer sua capacidade de expressar suas demandas e suas 

propostas”, como afirma Domingos (2008, p. 50).  

Para chegar aos resultados empíricos, foi preciso expor o papel desempenhado por 

este comunicador e detalhar suas atividades dentro da entidade a qual pertence, assim como 

traçar seu perfil de modo a descobrir seus costumes, hábitos e estratégias de comunicação 

para que, posteriormente, tornasse possível a descoberta dos motivadores que o levam a 

exercer tal função dentro de uma organização do Terceiro Setor.  

O caminho até esta análise foi realizado a partir do fichamento de textos relacionados 

à expansão e crescimento das organizações da sociedade civil, ao surgimento dos movimentos 

sociais no Brasil assim como o detalhamento e aprofundamento no que se refere às questões 

de cidadania e sociedade. Então, foi encontrada uma organização que se enquadrasse nas 

características encontradas a respeito das entidades do Terceiro Setor e que possuísse um 

trabalho de comunicação e um responsável pelo desempenho desta atividade, mesmo sem 

formação acadêmica na área. Neste caso, a Adecom. A partir daí, foi realizada uma entrevista 

em profundidade para a coleta dos dados a serem estudados aqui.  

A Aliança para o Desenvolvimento da Caximba surge em 2000, quando João 

(pseudônimo), agora presidente da associação, resolve criar uma entidade capaz de auxiliar no 

desenvolvimento estudantil das crianças do bairro. Situada no bairro Caximba, na região sul de 

Curitiba, os membros da entidade depararam-se com os malefícios trazidos pelo Aterro 

Sanitário existente no bairro e, a partir daí, a atuação da organização muda de foco e passa a 

mediar o conflito entre moradores e aterro, que por sua vez, pediam que os resíduos de 

Curitiba e região metropolitana fossem levados para outro lugar.  

Tendo novo foco, surge a necessidade de um trabalho de divulgação da causa para que 

a comunidade se envolva de maneira integrada e esteja inteirada sobre as expansões do aterro 

sanitário, dos riscos que sua estada ali trazia ao meio ambiente e à saúde dos moradores, assim 

como ficaria informada a respeito dos trâmites judiciais para retirada do aterro do bairro.  

Neste processo, inicia-se a atuação de João, presidente da Adecom e responsável 

pelos trabalhos de comunicação desenvolvidos dentro da entidade. Entre suas funções, o 
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presidente executa trabalhos como assessoria de imprensa, panfletagem e atualização de um 

blog. Inserido nas causas da associação, o comunicador assume o papel de motivador da 

comunidade e assume para si os gastos com as produções de comunicação. Neste caso, João 

reflete o que afirma Bassfeld (2009, p. 158) ao afirmar que o comunicador do terceiro setor 

deve assumir práticas sustentáveis de modo a realizar o trabalho de comunicação com 

efetividade e pouco recurso financeiro. A partir das atividades de assessoria de imprensa, João 

consegue sugerir pautas aos meios de massa da região, por meio da estreita relação com 

editores, jornalistas e demais produtores de conteúdo, tornando abrangente a divulgação das 

informações referentes à associação e ao conflito que se passa próximo ao aterro sanitário.  

Sendo assim e, tendo este comunicador como objeto, entende-se que na Aliança para 

o Desenvolvimento Comunitário da Caximba, o perfil do comunicador baseia-se naquele capaz 

de desenvolver a comunicação onde a criação de meios alternativos e o estreitamento das 

relações com os produtores de conteúdo possibilitam um trabalho comunicacional eficaz, 

tornando a comunicação uma ferramenta para o alcance de objetivos e não somente como 

meio informacional. Desta forma, torna-se não a comunicação, mas o trabalho do comunicador 

como de utilidade comunitária, focado no meio social em que se insere.  

A partir destas constatações, vale ressaltar um possível aprofundamento do estudo 

sobre essa militância do comunicador. Afinal, segundo Bassfeld (2009, p. 144), essa dedicação 

faz-se necessária para que um comunicador desempenhe suas funções de forma eficaz, 

tornando completo o processo de democratização pelo qual sua entidade luta.  
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Apresentação  

A revolução Tecnológica vem marcando significativamente a sociedade 

contemporânea por meio das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Dessa 

forma, a escola, como diz Alonso (2003), é somente um dos lugares em que se pode aprender e 

adquirir informações, sendo, pois, necessária uma reorientação de sua ação pedagógica, 

levando em conta essa nova realidade social mergulhada na tecnologia. 

Nesse contexto, o presente artigo discute e reflete sobre os gêneros digitais aplicados 

ao ensino de Língua Portuguesa, entendendo-se que o ensino de língua atualmente – no 

âmbito da leitura e da escrita – não pode mais ignorar as práticas discursivas mediadas pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação.  

Os textos aqui contribuem, portanto, para uma melhor compreensão do trabalho do 

professor de Língua Portuguesa em meio à multiplicidade de gêneros digitais que circulam 

entre os alunos, graças ao computador e à internet. 

 

Problema  

Como utilizar os gêneros digitais nas aulas de Língua Portuguesa, tendo em vista o 

desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos? 
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Justificativa  

A relevância das abordagens feitas no presente artigo consiste no fato de que estas 

promovem uma consistente reflexão sobre o uso pedagógico dos novos gêneros digitais nas 

aulas de Língua Portuguesa, chamando a atenção para o papel da escola, que, diante da 

Revolução Tecnológica, deve assumir uma postura de protagonista e não de coadjuvante.  

Nas conversas entre estudantes, é comum a menção às redes sociais, como Orkut, 

Messenger (MSN), Blog, E-mail, Chat, Facebook, Hi5, Twitter, entre outros. Em suas práticas 

discursivas no mundo virtual, todas essas redes sociais têm sido utilizadas, o que não pode ser 

mais ignorado pelo professor.  

Nesse aspecto, espera-se que este trabalho possa colaborar para a ampliação dos 

conhecimentos teóricos acerca dos gêneros digitais, despertando os educadores, sobretudo os 

que atuam no ensino de língua, para o desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora, 

tendo a tecnologia como aliada, e não como concorrente, no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Objetivos  

 Refletir sobre o uso pedagógico dos gêneros digitais no ensino de Língua 

Portuguesa; 

 Discutir sobre o desenvolvimento da leitura e da escrita em meio às novas 

tecnologias de informação e comunicação; 

 Compreender a influência das redes sociais na transformação das práticas 

discursivas.  

 

Procedimentos metodológicos  

No processo de construção deste artigo, utilizou-se como método principal a pesquisa 

bibliográfica, que, como afirma Rampazzo (2005), é necessária a todo trabalho de cunho 

científico, uma vez que esta busca explicar um problema partindo de referenciais teóricos 
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publicadas em livros, revistas, ou em qualquer outro suporte de texto. Dessa forma, tendo sido 

consultados tais referenciais, formou-se a base teórica para toda a discussão aqui realizada. 

 

Discussões  

As novas tecnologias vêm promovendo uma intensa produção escrita por conta do 

meio eletrônico que é utilizado na maioria das vezes: o computador conectado à rede. As TICs 

são responsáveis pelo surgimento do chamado “letramento digital” ou nova relação com os 

processos de escrita, portanto, novo letramento (MARCUSCHI, 2010).  

O termo letramento digital passa a significar não somente a competência para a 

utilização das tecnologias digitais, mas também a capacidade de interagir com ele, 

compreendendo as suas possibilidades de uso na vida social.  

Marcuschi (2010) afirma que já é tempo de a escola mobilizar-se, no sentido de rever 

suas posturas em relação ao processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, 

considerando que as inovações tecnológicas aplicadas à comunicação estão em 

“efervescência” e fazem parte do cotidiano dos alunos.  

Na comunicação virtual, o correio tornou-se eletrônico, o bilhete virou “torpedo”, a 

carta virou “e-mail”, o texto escrito no papel transformou-se em “texto virtual”, podendo ser 

lido na tela do computador ou do celular, e assim por diante. Como diz Santaella (2008, p. 47), 

“uma novidade surpreendente estava reservada ao texto escrito. Os processos de digitalização 

do computador absorveram-no, provocando sua migração para as telas dos monitores”.  

A digitalização superou, por assim dizer, os calhamaços de papel das enciclopédias 

tradicionais, promovendo múltiplas interconexões por meio de links, no hipertexto. Isso requer 

uma reflexão com mais acuidade acerca do caráter expansivo da hipermídia nos últimos anos, e 

que se procure prever o papel desta no meio cultural vigente e no futuro da civilização digital 

(MARCUSCHI, 2010).  

Enquanto na tradição ocidental a expressão gênero esteve vinculada principalmente à 

literatura, “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso de 

qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias” (MARCUSCHI, 2008, p. 147). 
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Nesse contexto, os gêneros digitais estão em evidência e o seu surgimento está 

vinculado ao da própria internet. São, portanto, a forma de comunicação mais comum na 

chamada “civilização digital” ou “cibercultura” (LÉVY, 1999). Mas “esses novos gêneros não 

são inovações absolutas, quais criações ab ovo, sem uma ancoragem em outros já existentes. O 

fato já fora notado por Bakhtin [1997] que falava na ‘transmutação’ dos gêneros” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 21). 

Os gêneros digitais são ampla e constantemente utilizados pelos alunos, quer nos 

laboratórios de informática das escolas e lan houses, quer no próprio celular. Isso acontece 

principalmente quando eles estão realizando alguma atividade na internet, das mais banais às 

mais formais, como a visita à rede social Facebook ou a realização de uma pesquisa dirigida, por 

exemplo.  

Sendo assim, o professor de Português não deve considerá-los gêneros marginais, ou 

insistir apenas em trabalhar com clássicos em sua sala de aula. Nesse sentido, precisa 

incorporar no seu fazer pedagógico esses novos gêneros, como elementos estratégicos, 

motivando os alunos para a aprendizagem.  

 

Considerações finais  

A internet, fruto da Revolução Tecnológica por que vem passando a sociedade, 

provocou uma grande transformação na comunicação entre as pessoas. Pode-se dizer que 

realmente transformou o mundo em uma “aldeia global”, em que a distância já não é mais uma 

barreira. Na rede, as informações circulam em grande volume e numa velocidade 

extraordinária, fazendo com que as pessoas fiquem sabendo dos acontecimentos do mundo 

inteiro em poucos minutos. 

Como os jovens, no seu dia a dia, já têm amplo contato com os novos gêneros – E-mail, 

Orkut, Blog, Messenger, Chat, Twitter entre outros – nada mais oportuno ao professor de 

Português que usá-los em sua prática docente, aproveitando daquilo que faz parte do universo 

comunicacional dos alunos para promover a aprendizagem. 

Entretanto, sabe-se que ainda há algumas barreiras, como o fato de nem todas as 

escolas possuírem computadores conectados à internet, e também de nem todos os 
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professores terem o domínio dessas ferramentas tecnológicas. Por outro lado, sabe-se que as 

escolas não podem ficar inertes diante de tantas inovações que ocorrem na sociedade.  

Portanto, se uma das funções básicas da escola é preparar os alunos para a vida social, 

com a eficiência do ensino e da aprendizagem, o que está ligado diretamente à eficácia da 

comunicação, jamais poderá ficar à margem desse processo evolutivo, em que a internet 

tornou-se elemento indispensável para quem deseja conectar-se com o mundo.  
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A pesquisa tem por tema a formação do professor para atuar na Educação Infantil, 

focaliza especificamente os saberes necessários para a formação de professores para atuar na 

Educação Infantil com crianças de 4 a 5 anos em uma perspectiva histórico-crítica. Decorre de 

exame feito no currículo do curso de Pedagogia em que se nota a carga horária da disciplina de 

Educação Infantil é pouca para os profissionais que querem atuar nesse nível de ensino. Muitas 

vezes a disciplina não dá conta de trabalhar com todos os eixos necessários para atuação nessa 

fase da educação básica.  

Além disso, observam-se em alguns Centros de Educação Infantil os profissionais não 

terem a formação básica exigida pela lei. Isto traz implicações para  essa uma etapa inicial da 

escolarização dos alunos que carecem de profissionais bem formados, por ser a educação 

infantil uma etapa fundamental no desenvolvimento dos   seres Humanos.  A partir disso, 

questionam-se, quais os saberes necessários para o profissional que irá atuar na Educação 

Infantil com crianças de 4 a 5 anos?  

O objetivo geral é analisar os saberes necessários  para o profissional que atua com a 

Educação Infantil e  objetivos específicos:  buscar autores que abordam sobre a temática a 

formação de professores para atuar na Educação Infantil com crianças de 4 a 5 anos; descrever 

sobre o contexto da formação de professores e da Educação Infantil; apontar como a formação 

de professores para atuar na Educação infantil com crianças de 4 a 5 anos contribui para o 

processo de desenvolvimento  e aprendizagem da crianças.   
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A metodologia é de abordagem qualitativa e o estudo foi feito pro meio de consulta a 

referencias que abordam o tema de estudo, portanto trata-se de uma pesquisa do tipo 

bibliográfica. Os pontos abordados abrangem: O conceito de infância, a educação infantil e a 

formação do professor para esta etapa de escolarização.  

Entre os principais resultados destaca-se a compreensão tardia da infância como 

processo de desenvolvimento,  o reconhecimento da obrigatoriedade da oferta da educação 

infantil a partir da LDBEN 9.396/96, como indica o Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade, e o reconhecimento na literatura de que a formação dos profissionais 

que atuam na área da educação é essencial, principalmente neste momento inicial da 

escolarização que é a Educação Infantil, fase tão importante para o desenvolvimento dos 

indivíduos, pois é neste início que o educando começa a se conhecer, percebendo as suas 

habilidades, desejos devendo o profissional responsável por esse processo mediar o 

conhecimento. 
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Esta pesquisa integra a linha “A formação e inserção profissional do pedagogo na 

atualidade” do Programa de Iniciação Científica (PIC) do Centro Universitário UNINTER e tem 

como objetivos investigar quais os desafios do pedagogo na rede municipal de ensino 

fundamental de Curitiba e observar como este profissional desenvolve seu trabalho com os 

professores, com as famílias e os alunos na escola.  

Tal pesquisa leva em consideração desafios atuais nas escolas públicas da rede 

Municipal de Ensino de Curitiba, entre os quais destacamos alguns a seguir. Conforme as 

determinações do governo federal, em 2010 todas as redes de ensino do país devem matricular 

os alunos de 6 anos no 1° ano. Este é um desafio presente na escola que exige atenção tanto da 

escola como das famílias. A inserção dessas crianças no ensino fundamental exigiu que uma 

série de alterações fosse feitas nas escolas, desde a construção de salas de aula adaptadas á 

reorganização do quadro docente. Mas, será que a criança está preparada para ser inserida 

nessa modalidade de ensino, quando o importante nessa faixa etária é o ato de brincar? Como 

os professores estão se organizando para atender esses novos alunos?  

As ferramentas tecnológicas educacionais também estão em pauta nas discussões no 

espaço escolar. Essas ferramentas vêm de fato contribuir com o processo de ensino 

aprendizagem dos alunos? Isso facilita o trabalho do professor, ou ao contrário, prejudica o 

andamento das aulas? Os professores estão aptos para apresentar e trabalhar com esses novos 
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recursos que estão adentrando nas escolas e agora nas salas de aula? De que forma o 

pedagogo pode contribuir com a escola para a resolução desses problemas?  

A inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental provoca muitas dúvidas em 

como atendê-las com qualidade, sem prejudicar o seu desenvolvimento. Nessa idade a criança 

está se desenvolvendo e a valorização da brincadeira é de extrema importância nessa fase. 

Questões sobre o quê e como ensinar preocupam muitos professores e pedagogos. O que se 

deve ensinar a elas, sem perder o compromisso com a sua inserção sociocultural?  

No caderno do Ensino Fundamental de 9 anos – Orientações para a inclusão da criança 

de 6 anos de idade há um trecho que diz: a ampliação do ensino fundamental para nove anos 

significa, também, uma possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem da 

alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se apropriar desses 

conteúdos.  

Com essa implantação espera-se melhorar a qualidade do ensino, e o desempenho dos 

estudantes ao longo da vida escolar. Segundo dados do MEC, começando mais cedo os 

estudantes tendem a ter resultados superiores no futuro. Outro dado importante levantado 

pelo MEC é que o ingresso antecipado fará com que obrigatoriamente crianças das classes mais 

populares já estejam matriculadas na escola e iniciando suas atividades escolares, pois a 

maioria das crianças de classes médias a altas com essa idade encontram-se na escola e já 

desenvolvem atividades pedagógicas.  

Com esse novo enfoque o professor se encontra num ponto estratégico: planejar, 

propor e coordenar atividades que sejam significativas e desafiadoras, que sejam capazes de 

impulsionar o desenvolvimento das crianças. E todo esse trabalho não se efetiva sem a 

supervisão do pedagogo.  

Ainda de acordo com o caderno do Ensino Fundamental de 9 anos -Orientações para a 

inclusão da criança de 6 anos de idade: é importante organizar os tempos e os espaços da 

escola para favorecer o contato das crianças com a natureza e com as tecnologias.  

Para promover esse encontro com a tecnologia a Prefeitura Municipal de Curitiba 

implantou o Programa Conexão Escola com o intuito de promover a democratização da 

tecnologia da informação e comunicação, de inclusão digital e de uso dos recursos 
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tecnológicos de ponta no processo educativo. De acordo com as autoras Glaucia da Silva e 

Ivonélia da Purificação, do livro Ciência, Tecnologia e Educação:  

A comunidade escolar depara-se com 3 caminhos: repelir as tecnologias e tentar ficar 

fora do processo, apropriar-se da técnica e transformar a vida em uma corrida atrás do novo, 

ou apropriar-se dos processos, desenvolvendo habilidades que permitam o controle das 

tecnologias e de seus efeitos.  

É na escola que o estudante deverá ter oportunidade de entrar em contato com essas 

tecnologias que em algumas vezes não fazem parte do seu contexto. Para isso o pedagogo 

deve articular ações para promover tais oportunidades e auxiliar os professores, para que todo 

aprendizado seja significativo para cada estudante de sua escola.  

Em relação à metodologia da pesquisa, primeiro serão selecionadas duas escolas, que 

de preferência se localizem em regiões distantes uma da outra. As escolas serão escolhidas de 

acordo com o índice de qualidade o IDEB, uma com uma nota superior e outra com uma nota 

inferior. Será analisado e comparado se o trabalho do pedagogo interfere na qualidade do 

ensino e no bom desenvolvimento da escola.  

No segundo momento serão realizadas entrevistas com um roteiro elaborado de 

questões referentes á formação acadêmica e atuação profissional dos pedagogos(as) das 

escolas.  

Assim, o ingresso de estudantes universitários nos grupos de pesquisa (PIC), possibilita 

o aprofundamento de estudos voltados ao interesse e necessidade do acadêmico. Isso torna a 

relação teórica e prática mais significativa. E também, sendo participante dos grupos de 

pesquisa o acadêmico apresenta mais facilidade e qualidade no trabalho em sala de aula, pois 

passa a rever seus modos de pesquisar e estudar torna-se mais criterioso na seleção dos 

conteúdos, adquire habilidade em selecionar as informações que procura, avalia e as compara 

para dar maior credibilidade na sua pesquisa.  

Acredita-se que ao final do curso o acadêmico que participou do grupo de pesquisa 

além de apresentar maior facilidade em realizar pesquisas, ele buscará sempre por 

conhecimentos científicos, pois sabe da veracidade deles, para nortear seu trabalho.  
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Apresentação  

O ato de educar não se dá apenas nas escolas. Desde o nascimento, o ser humano está 

em contato com a educação, quando aprende a andar, falar, se acostuma com os horários de 

comer, dormir etc. A partir de determinada idade, começa a frequentar creches e escolas, onde 

aprende a ler, escrever, fazer contas etc.  

É na escola, ou no ambiente escolar, que o ser humano tem contato com um mundo 

diferente do qual estava acostumado: a sua família. Na escola, convive com outros alunos, 

professores e os trabalhadores da instituição. Os professores, por sua vez, também convivem 

com diferentes alunos, com diversos níveis de aprendizagem e de comportamento.  

Além dos alunos e dos professores, há, também, as instituições que regulam a 

educação, como as secretarias de educação, os pais dos alunos e a comunidade que vive no 

entorno da escola. É nesse contexto que está inserida a figura do pedagogo escolar.  

O pedagogo atua na escola como um articulador entre as diversas instâncias das 

práticas educacional e educativa. Deve verificar as questões administrativas da escola, os 

planos de aula, os horários dos professores, frequências, notas e comportamento dos alunos 

etc.  

 

Problema  

A dificuldade de todos os atores do sistema escolar (alunos, professores, pais, 

secretarias municipais etc.) em compreender a verdadeira função do pedagogo na escola e as 

suas dificuldades.  
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Justificativa  

O pedagogo, enquanto articulador entre as diversas instâncias dentro e fora da escola, 

deve não apenas cumprir as suas funções administrativas, mas também compreender a relação 

destes com a sociedade. Assim sendo, é de fundamental importância compreender a rotina do 

pedagogo na escola, assim como o contexto socioeconômico da escola e da comunidade 

escolar, os principais problemas enfrentados etc. É imprescindível, portanto, apresentar 

estudos de caso sobre situações reais nas quais atua o pedagogo.  

 

Objetivos  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso, baseado num 

estágio realizado em uma escola. Mais que simplesmente apresentar o estudo de caso, este 

relatório de estágio procura compreender o trabalho do pedagogo e o meio onde o mesmo 

atua, as suas rotinas, os seus conflitos etc.  

 

Procedimentos Metodológicos  

Para o presente trabalho, além da pesquisa bibliográfica necessária à compreensão do 

trabalho do pedagogo, realizou-se um estudo de caso na Escola estadual Professor Guido 

Straube no período de 13/02/2012 a 04/06/2012, envolvendo a rotina do pedagogo na escola, 

assim como a entrevista com este e com outros professores da instituição a respeito do tema 

central: o trabalho do pedagogo.  

 

Discussões  

O trabalho do pedagogo tem sido alvo de inúmeras discussões. Para Libâneo (2011, p. 

135-6), nos anos 1980 houve várias discussões a respeito da formação dos professores, o que 

teve como um dos resultados o mote: “A docência constitui a base da identidade profissional 

de todo educador” (LIBÂNEO, 2011, p. 137). O autor é contra essa afirmação, declarando que as 

práticas educativas não se restringem à escola e nem à docência. Para ele, o pedagogo:  

 

...é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação ativa dos saberes e modos 
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de ação, tendo em vista objetivos de formação humana definidos 
em sua contextualização histórica. (LIBÂNEO, 2011, p. 138).  

 

Para Libâneo (2011, p. 141), a atividade profissional do pedagogo envolve as atividades 

voltadas tanto para o aspecto educacional quanto para o educativo. O aspecto educacional, 

para o autor, diz respeito a atividades do sistema educacional, da política educacional, da 

estrutura e gestão da educação em suas várias modalidades, das finalidades mais amplas da 

educação. Já o aspecto educativo diz respeito à atividade de educar propriamente dita, ou seja, 

a docência.  

Mais adiante, ele afirma que o campo de atuação do pedagogo vem ampliando, assim 

como as suas relações “Não é apenas o aluno, mas o adulto, os pais, o telespectador, o leitor, o 

trabalhador, o morador, o consumidor, etc.” (LIBÂNEO, 2011, p. 144).  

Para SAVIANI (1985), o “pedagogo escolar é aquele que domina sistemática e 

intencionalmente as formas de organização do processo de formação cultural que se dá no 

interior das escolas”. Para Almeida e Soares (2010, p. 12), o pedagogo é o profissional 

responsável pela organização e articulação do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, 

para garantir que se efetive com qualidade o processo de ensino-aprendizagem. Para as 

autoras:  

 

…o trabalho do pedagogo é parte do processo de organização da 
escola como um todo, em suas finalidades, estratégias, 
metodologias de ensino, definição de conteúdos, formas e 
instrumentos de avaliação, organização da gestão escolar, entre 
outros. É esse profissional o principal responsável pela articulação 
entre todos esses elementos, buscando a coerência teórico-
metodológica entre o trabalho realizado por diferentes 
professores, em diferentes turmas, turnos e disciplinas. (ALMEIDA 
e SOARES, 2010, p. 12).  
 

Dessa forma, o pedagogo deve conhecer toda a estrutura da escola, assim como a 

relação entre a instituição, os alunos, os pais e a sociedade. Ele deve ser, então, um articulador 

entre as instituições que regulam a educação, a organização da escola, a administração, os 

professores, os alunos e os pais, devendo atuar em cada elo dessa cadeia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O campo de trabalho do pedagogo, embora questionado em diversos aspectos, possui 

a especificidade de atuar sobre o processo de ensino. Esse ensino pode se dar não apenas em 

escolas, mas também em muito outros ambientes.  

Na escola, o pedagogo pode atuar tanto na docência quanto na articulação entre os 

diversos processos que se dá no interior da instituição. Dessa forma, ele é um articulador entre 

as diferentes instâncias de ensino e a comunidade escolar (alunos, docentes, pais etc.).  

Pôde-se observar, na prática, no Colégio Estadual Guido Straube, que, além dessas 

atribuições, o pedagogo recebe outras, muitas vezes exteriores à sua formação (na opinião da 

pedagoga entrevistada), como controle de frequência de alunos, verificação de alunos que 

estão usando uniforme e controle do comportamento dos discentes, além de questões 

administrativas, como a distribuição dos horários aos professores.  

Entre os professores da escola analisada, não parece haver consenso e nem um 

entendimento muito claro das diversas instâncias nas quais o pedagogo pode atuar. Enquanto 

a maioria se refere ao trabalho do pedagogo como o de controle do comportamento dos 

alunos, outros não querem a interferência do mesmo nos seus métodos de ensino. A maior 

parte dos temas tratados nos conselhos de classe é justamente sobre faltas e comportamento 

dos alunos.  

Talvez pela falta de entendimento quanto ao trabalho do pedagogo, ou por questões 

estruturais da escola, a função da pessoa que trabalha como pedagoga é mais “apagar 

incêndio”, como telefonar para os pais sobre alunos faltantes ou sem uniforme ou problemas 

de comportamento. Além disso, os professores procuram a pedagoga não para falar sobre as 

suas metodologias, mas sim para reclamar do comportamento dos alunos, faltas, notas etc.  

A minha atuação, durante o estágio, não foi apenas de observar o que o pedagogo faz, 

mas, dada a alta carga de atribuições à pedagoga, foram-me delegadas algumas tarefas, como 

a de acompanhar alunos para fazer atividade na biblioteca, telefonar para pais de alunos e 

distribuir livros. A própria pedagoga relatou, na entrevista, que não possui tempo para atender 

todos os professores.  

O trabalho do pedagogo, na escola, portanto, permeia todos os aspectos da vida 

educacional da instituição. Ele não é voltado apenas para o ensino e para o aluno, mas também 
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para os professores e a comunidade escolar. Se, de um lado, ele deve atuar como orientador, 

não apenas do aluno, mas também do professor, de outro, atua também de forma a solucionar 

os diversos conflitos existentes entre professores, alunos, pais e estrutura física.  

O entendimento quanto ao trabalho do pedagogo é diferente na visão dos professore 

a do próprio pedagogo. Se fosse possível realizar entrevistas também com os alunos e com os 

pais, poder-se-ia ter uma noção completa da visão do trabalho do pedagogo a partir dos 

diversos pontos de vista. Pode-se afirmar, como uma espécie de hipótese, que os pais e os 

alunos também possuem uma visão diferente do trabalho do pedagogo.  

Seria necessário um trabalho extensivo no que se refere à formação do pedagogo nas 

escolas. Em primeiro lugar, as secretarias de educação, nas suas esferas (estadual, municipal e 

federal) deveriam promover cursos de capacitação e trabalhos de valorização do pedagogo 

escolar. Em seguida, promover, dentro das escolas, um melhor entendimento quanto ao 

trabalho do pedagogo, e a melhor forma de o mesmo ajudar no sistema de ensino como um 

todo.  
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar quais são os tipos de procedimentos 

literário mais utilizados pela revista piauí. Analisá-los e classificá-los possibilita o entendimento 

sobre um universo singular que é o jornalismo literário. Assim, a revista piauí (conforme grafia 

original) se apresenta como um veículo de grande importância no cenário jornalístico nacional, 

visto que foge do padrão ligado ao imediato, ao factual, ao jornalismo de urgência. 

 

PROBLEMA 

Quais os procedimentos literários existentes nas reportagens da revista piaui? 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho pretende analisar o seguinte problema: que procedimentos 

literários a revista piauÍ utiliza na produção de seus textos? Considerando que, no geral, o lead é 

a estrutura básica de uma notícia, a pesquisa pretende evidenciar que procedimentos a piauí 

utiliza para se diferenciar desse modelo padrão do jornalismo noticioso. O objetivo geral desta 

pesquisa é demonstrar quais os tipos mais específicos ou comuns de procedimentos literários 

de que a revista se utiliza, principalmente aqueles ligados aos personagens, tempo, espaço e 

foco narrativo. Para isso, optou-se pela análise de dois exemplares deste periódico: o número 

64 e 65. Respectivamente janeiro e fevereiro deste ano.  
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O objetivo específico é localizar e classificar os elementos tais como os personagens, 

tempo, espaço e o foco narrativo. A hipótese gira em torno da seguinte dúvida: Os 

procedimentos utilizados pela revista são oriundos da literatura? Há ainda alguns textos que 

versam sobre resenhas, artigos sobre obras clássicas ou mesmo de autores desconhecidos do 

meio. Porém, tais textos não serão objetos da análise, visto que a intenção é mostrar os 

recursos literários empregados apenas nas reportagens. 

Abordar essas técnicas tem por objetivo entender como e de que maneira elas são 

aplicadas. A análise da revista possibilita a inserção em um ambiente muito específico dentro 

da produção jornalística, visto que é uma revista singular, cujo foco recai sobre a narrativa 

literária. Logo, entendendo os tipos e em que medida os procedimentos literários são 

aplicados, pretende-se chegar à conclusão sobre os motivos que a tornam uma revista típica do 

jornalismo literário. Em contrapartida, tais elucidações podem gerar novas perguntas sobre o 

porquê do emprego de recursos literários: finalidade, intenção, motivos. O intuito deste 

trabalho não é responder a estas questões, mas abrir caminho para aqueles que pretendam 

analisar e demonstrar que influências este tipo de texto exercem no leitor. 

 

OBJETIVOS 

1 GERAL 

Identificar nos textos da revista piauí a utilização de alguns ou vários tipos de 

procedimentos literários. 

 

2 ESPECÍFICOS 

Localizar os tipos de procedimentos literários utilizados nas reportagens.  

Classificar, segundo o referencial literário utilizado. 

Analisar, à luz das obras literárias e do New Jornalism, a aplicabilidade e funções no 

texto. 

 

METODOLOGIA 

Foi utilizado o modelo de pesquisa exploratória, já que em nível acadêmico tal assunto 

já foi tratado por outros pesquisadores. Assim, o enfoque deste trabalho foi tratar as 
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peculiaridades do aspecto estético e suas implicações no texto. Tal pesquisa, segundo Antonio 

Carlos Gil, visa criar novos enfoques e explorar aquilo que, em determinada medida, já recebeu 

tratamento científico. Este modelo de pesquisa tem como propósito a formulação de um 

problema para investigação mais aprimorada ou para construção de hipóteses. Envolve, 

geralmente, a revisão de literatura e o estudo de experiências pessoas e a análise e exemplos 

que estimulam a compreensão (SELLTIZ et al citado por GIL, 2009, p. 42).  

A pesquisa também foi de natureza qualitativa, pois consistiu não apenas na 

identificação dos elementos, mas principalmente em sua valoração, tomando como critério 

obras de referência literária e jornalística e literária. É um tipo de pesquisa flexível e não requer 

hipóteses fortes e serem elucidadas (SILVA, 2005, p. 84). Segundo Mary Aparecida Ferreira da 

Silva (2005) este tipo de pesquisa traz análises mais ricas, mais próximas da realidade. Suas 

bases não estão ancoradas em hipóteses que podem ser respondidas imediatamente por 

critérios matemático/estatísticos. 

Logo, a interpretação dos dados é parte do processo de coleta, análise e classificação. 

Para obter uma amostra satisfatória, foram analisadas duas matérias jornalísticas e um perfil de 

personagem, pois isso possibilitou uma grande amostragem de material suscetível a análise, 

devido à extensão de cada uma das obras. Isso possibilita também que se excluam os clichês e 

elementos que possam ter sido utilizados apenas em determinado exemplar da revista; o que 

prejudicaria a análise generalista sobre os principais procedimentos adotados pela revista. 

Conclui-se então que a pesquisa também pode ser qualificada como um estudo de caso. 

 

Como explicado anteriormente, a identificação e classificação dos procedimentos 

seguiu critérios literário ligados ao emprego do perfil-personagem (status de vida, descrição), 

tempo, espaço e foco narrativo. Também foram avaliados recursos de linguagem do tipo 

angulações; abertura; realces; clichês e jogo de palavras, porém, estes elementos serviram 

apenas como meio de explicar os conceitos citados anteriormente. As fontes utilizadas para a 

pesquisa foram essencialmente bibliográficas. 

Foram avaliadas reportagens específicas, definidas por critério de quantitativos de 

páginas, visando ter material suficiente para a empreitada. Também foi escolhida uma matéria 

específica para análise de perfil de personagem. As matérias analisadas foram: 
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- A Ilha-Laboratório. Edição de fevereiro, nº. 65, páginas 32 a 41. Autor: João Moreira 

Salles. 

- Flor de Plástico. Edição de janeiro, nº. 64, páginas 38 a 43. Autora: Paula Scapin. 

- O Médico (e o) Político. Edição de janeiro, nº64, páginas 21 a 26. Autora: Paula Scarpin 

 

A análise foi fundamentada em alguns livros do gênero jornalístico e literário, como 

Páginas Ampliadas, de Edvaldo Pereira Lima; Radical Chique e o Novo Jornalismo, de Tom Wolfe; 

A Arte de Tecer o Presente, de Cremilda Medina; O Estilo Magazine, de Sergio Vilas Boas; A 

Análise Literária, de Massaud Moisés. Os Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, de Umberto Eco 

e Técnica de Reportagem: Notas sobre a narrativa jornalística, de Muniz Sodré e Maria Helena 

Ferrari. Também foram utilizadas obras complementares como dissertações e teses a respeito 

do assunto. 

 

DISCUSSÕES 

Segundo Monica Martinez (2009), até 2006, ano de estreia da revista piauí, houve um 

aumento de pesquisas sobre jornalismo literário no âmbito da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM). Isso reflete um interesse no assunto, em nível 

acadêmico, porém, não explica de que maneira as análises obtidas são aplicadas no cotidiano 

dos veículos de comunicação. Em suas conclusões Martinez afirma que o jornalismo literário 

não é praticado nas  redações (2009, p. 211). Tal afirmação pode se fundamentar na dificuldade 

em se produzir um jornalismo diário onde a novidade, o interesse e a atualidade sejam 

alicerçados por aquilo que Lima julgou ser o principal em uma narrativa: força, precisão, clareza 

e impacto (LIMA, 2009, p.148). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise da revista piauí repercute nas esferas do jornalismo interpretativo e no 

jornalismo de revista. O alcance do jornalismo literário é baseado principalmente na qualidade 

de sua estruturação e no discurso que ele estabelece. Entender os meandros dessa produção é 

uma forma de tornar conhecido no mundo acadêmico aquilo que os leitores já percebem na 

revista: o esmero de uma linguagem com objetivo de informar e por que não, entreter. 
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Apresentação 

A proposta do estudo foi analisar a pesquisa de marketing, seus conceitos e aplicação 

em empresa de varejo, no caso em questão, optou-se por supermercado convencional. 

 

Problema 

Na busca pela fidelidade do cliente, o varejo, em especial o setor supermercadista, tem 

sido pressionado a utilizar estratégias cada vez mais focadas no consumidor final, uma forma 

de obter informações é a utilizar a pesquisa de marketing. Como realizar uma pesquisar de 

marketing que obtenha o nível de satisfação dos consumidores com relação ao supermercado? 

 

Justificativa 

Justifica-se o presente estudo pela necessidade de analisar esse novo cenário, onde o 

cliente escolhe entre diversos supermercados, verifica-se que é pertinente analisar como é seu 

comportamento e qual a sua percepção sobre o estabelecimento que ele frequenta. 

 

Objetivos 

Realizar pesquisar de marketing para obter o nível de satisfação dos consumidores 

com relação ao supermercado. 

 

Procedimentos metodológicos 
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A metodologia utilizada foi o estudo de caso de um supermercado de Colombo, região 

metropolitana de Curitiba, a aplicação do estudo de caso reside em sua capacidade de explorar 

processos sociais à medida que eles se desenrolam nas organizações. Seu emprego permite, 

entre outros, uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e significados 

que se manifestam e são construídos dentro das organizações” (ROESCH, 1999, p.197). 

 

Discussões 

Conforme Las Casas & Garcia (2008) a definição mais utilizada para definir varejo é a 

fornecida pela American Marketing Association, trata-se de uma unidade de negócios que 

compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e vende diretamente a 

consumidores finais e, eventualmente, a outros consumidores. 

Hünkes (2001, p. 42) argumenta que supermercados são empresas do tipo varejo, pois 

vendem os produtos diretamente aos clientes finais para uso pessoal, “operam com custo 

baixo, margem pequena, altos volumes, no sistema autosserviço, onde o próprio consumidor 

localiza, compara e seleciona os produtos que irá comprar”. 

Quando o consumidor se dirige a uma loja de supermercados, faz suas compras, passa 

pelo check-out com o carrinho, dificilmente imagina a enorme estratégia montada para que o 

produto chegue às suas mãos (DALLA COSTA, acesso mar. 2011). Desta afirmativa, verifica-se a 

complexidade de estruturação de um supermercado, além de preocupações logísticas há uma 

série de situações inerentes a esse tipo de empresa: rotatividade de funcionários, competição 

acirrada do varejo, pressão dos fornecedores, guerra de preços, atendimento ao cliente. 

Diversos fatores provocaram a necessidade de obtenção de informações mais 

detalhadas para a empresa. Conforme Freitas (2000) a informação serve para a tomada de 

decisão; logo, a importância de decidir com maior precisão é justificada pela necessidade que 

se tem de agir dentro das organizações e no campo da pesquisa. 

Foi realizada pesquisa em um supermercado convencional de Colombo, região 

metropolitana de Curitiba, são 4 lojas, o estudo efetivou-se em uma das lojas que tem mais de 

1.000 metros quadrados, 16 check-out, mais de 30 mil itens. É uma empresa familiar, com 30 

anos de tradição na região. 
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Até então o supermercado se comportou com uma empresa familiar, focada na gestão 

do negócio, com diversos membros familiares na direção, falta de organização do setor de 

compras, índice elevado de quebra e perda no setor de perecíveis, falta de padronização das 

rotinas administrativas e de pessoal. 

Cunha (2007) aponta que é necessário que a empresa saiba as reais necessidades dos 

clientes, pois a sua satisfação e a eficiência dos processos são essenciais no processo de 

fidelização. Como os supermercados apresentam características de organização também de 

serviços, é fundamental que seus gestores compreendam como o cliente avalia o serviço que 

desempenham, pois a qualidade do serviço prestado é o fator principal para a diferenciação e 

competitividade, neste processo. 

No varejo, para ser bem-sucedido, é preciso estar alerta e pronto para se adaptar aos 

desafios dos mercados. Para tanto, é fundamental atitude de permanente processo de 

melhoria, desenvolvendo e utilizando os mais avançados meios tecnológicos, gerencial e 

mercadológico para conseguir satisfazer e atender às necessidades dos consumidores. 

 

Considerações finais 

O varejo, como qualquer outro empreendimento, precisa de uma boa administração e 

de administradores, que planejem, organizem, dirijam e controlem o crescimento, a 

sobrevivência e o futuro dos seus negócios, para tanto a importância de conhecer e saber 

aplicar a pesquisa de marketing.  

Seu objetivo é a identificação, coleta, análise e disseminação de informações de forma 

sistemática, ordenada e objetiva, e seu uso visa a melhorar a tomada de decisões relacionadas 

à identificação e solução de problemas e oportunidades em marketing, além de ser uma 

ferramenta de ajuda na obtenção de dados, buscando respostas que possam ajudar na tomada 

de decisão da organização. No varejo, para ser bem-sucedido, é preciso estar alerta e pronto 

para se adaptar aos desafios dos mercados. Para tanto, é fundamental atitude de permanente 

processo de melhoria, desenvolvendo e utilizando os mais avançados meios tecnológicos, 

gerencial e mercadológico para conseguir satisfazer e atender às necessidades dos 

consumidores. 
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Diferentemente da indústria, que mantém um distanciamento com relação aos 

consumidores, o varejo, por suas próprias características, possui a vantagem de estar 

permanentemente próxima ao consumidor o que possibilita mais agilidade no diagnóstico de 

tendências e na percepção de toda e qualquer mudança no perfil do consumidor, razão pela 

qual pode promover pesquisa junto aos seus clientes, oportunizando mudanças e otimização 

dos processos. 

No supermercado a criação e manutenção de vantagens competitivas representam 

desafios crescentes dia a dia, entender mais claramente as atitudes, opiniões e crenças dos 

consumidores, permitindo identificar e satisfazer suas necessidades de forma precisa e segura, 

é fator vital para a sobrevivência e manutenção de desenvolvimento empresarial. Para que as 

empresas antecipem ou respondam às necessidades dos clientes, elas precisam dispor de 

informações sobre seus clientes atuais e potenciais e sobre o sucesso de suas próprias práticas, 

dentro do ambiente microeconômico.  
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RESUMO  

Buscando abranger os conceitos e elementos formadores do meio urbano e 

objetivando compreender o ordenamento territorial como instrumento impactante no uso e na 

ocupação do solo, este trabalho analisou as políticas públicas e os problemas causados por um 

planejamento do solo equivocado em áreas rurais limítrofes ao perímetro urbano. Assim, a 

análise da ruralidade urbana estabeleceu estreita relação entre as novas ocupações e os limites 

territoriais, demonstrando a necessidade de políticas públicas específicas de ordenamento 

territorial intramunicipal, pois, ao transformar áreas rurais em urbanas, a especulação 

imobiliária interfere na valorização do mercado de terras, o que evidencia a fragilidade da 

legislação na questão fundiária.  

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho é baseado nas pesquisas que compuseram a Dissertação de Mestrado 

com o título “Áreas Rurais Remanescentes no Meio Urbano: o Plano Diretor e o ordenamento 

territorial de Goiânia”, defendida em dezembro de 2011, que se insere na linha de pesquisa 

“Planejamento e Políticas Públicas”. Analisando os problemas causados pelo planejamento 

urbano equivocado, no qual as políticas públicas de ordenamento territorial impactam 

negativamente o uso e a ocupação de áreas rurais incorporadas pelo perímetro urbano, a 

mailto:deborahrezende@ig.com.br
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ruralidade urbana é analisada dentro de um prisma investigativo, com sua complexidade e 

mutabilidade. 

Neste estudo, pretendia-se chegar a uma resposta satisfatória ao seguinte 

questionamento principal: como viabilizar o uso e a ocupação do solo de áreas rurais 

incorporadas ao meio urbano? Assim, foi trabalhada, averiguada e comprovada a hipótese de 

que é necessário criar políticas públicas específicas de ordenamento territorial para o espaço 

intramunicipal porque, no processo de transformação das áreas rurais em urbanas, a legislação 

correlata não as aborda adequadamente.  

A escolha e a relevância desse tema justificam-se pela necessidade de uma reflexão 

mais aprofundada sobre as políticas públicas de ordenamento territorial e o necessário 

controle dos impactos por elas causados na ocupação e uso dos espaços, particularmente no 

que se refere à ruralidade urbana e às áreas limítrofes do meio urbano, que, com características 

peculiares, tornam-se, cada vez mais, instrumentos de especulação imobiliária e demonstram a 

impotência do poder público em planejar o espaço urbano.  

O objetivo geral a ser atingido nesta pesquisa era compreender o ordenamento 

territorial como um instrumento impactante e com consequências no uso e na ocupação do 

solo, com base num estudo das áreas rurais limítrofes ao perímetro urbano. Assim sendo, este 

trabalho teve por objetivos específicos: estudar os conceitos e elementos do ordenamento 

territorial no Brasil; analisar e caracterizar as áreas rurais e os limites territoriais; e propor 

diretrizes para a elaboração de políticas públicas específicas de ordenamento territorial para 

essas áreas limítrofes.  

Esta produção se desenvolveu em diversas etapas agrupadas em três fases: heurística, 

documental e redacional. A fase heurística foi dividida em três etapas: pesquisa preliminar, 

pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica dos conceitos e elementos que envolvem o tema. A 

fase documental englobou as etapas de esquematização, análise e interpretação dos dados 

obtidos. Feito isso, teve início a fase redacional desse processo, objetivando as etapas de 

sumarização e redação final deste texto, numa análise crítica das políticas públicas 

intramunicipais de planejamento e gestão para responder ao questionamento principal desta 

pesquisa.  
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O desenvolvimento deste trabalho está dividido em três itens para a sua construção 

argumentativa. No primeiro deles, os conceitos e elementos formadores do meio urbano dão 

um foco histórico das generalidades da questão territorial. Tratando o planejamento urbano e 

o ordenamento territorial, dentro da realidade brasileira, este texto se concentra em autores 

críticos desse processo.  

Já o item II deste trabalho está embasado em autores que contextualizaram a questão 

da terra e aborda a ruralidade urbana e os limites territoriais, promovendo um debate sobre as 

novas ocupações rurais e os limites territoriais, no que se refere aos principais elementos deste 

estudo, o controle do uso e da ocupação do solo. Por fim, exemplificando essa problemática, o 

terceiro item foca as análises críticas das políticas públicas de ordenamento territorial, que 

culminam com a proposição de diretrizes para a elaboração dessas.  

 

OS CONCEITOS E ELEMENTOS FORMADORES DO MEIO URBANO  

O planejamento urbano (Figura 1), que relaciona diversos agentes e campos, tenta 

controlar o crescimento das cidades, é parte do processo contínuo de desenvolvimento 

intramunicipal e não pode ser eficaz nessa atual conjuntura desprovida de comprometimentos 

sociais, pois, “a força do capital imobiliário e a política do favor, essa coisa atrasada, elas estão 

mais vivas do que nunca” (MARICATO, 2010, p. 15) e, nessas condições, o aparato legal está 

submisso a essa conjuntura e torna questionável sua aplicação. O ordenamento territorial 

(Figura 2) está envolto em vários conceitos políticos, legais, disciplinares e urbanos.  

 

  

Figura 1: O Planejamento Urbano  Figura 2: O Ordenamento Territorial  

Fonte: Elaborada pela autora. REZENDE, 2011.  
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Um planejamento urbano inadequado demonstra a ineficiência da atuação do Estado 

na ocupação do solo e, caso não se mude essa realidade, pode-se ver o agravamento de uma 

situação já lastimável. Por isso, o planejamento do solo não é um ato qualquer do poder 

público; é uma tentativa de ordenamento territorial, que deve refletir as necessidades de uma 

sociedade.  

 

A RURALIDADE URBANA E OS LIMITES TERRITORIAIS  

Acredita-se que os impactos da ocupação e uso do solo podem ser minimizados no 

ordenamento do território intraurbano e se reconhece a necessidade de aplicação de políticas 

públicas mais eficazes na gestão municipal, pois, como diz Alexander, “a especulação do solo 

urbano é outro dos fenômenos que contribuem poderosamente para criar a fisionomia da nova 

cidade” (1979, p. 51), dificultando a identificação do que é rural ou urbano (Figuras 3 e 4).  

  

Figura 3: A Ruralidade Urbana  Figura 4: A Urbanidade Rural  

Fonte: Foto da autora. REZENDE, 2011.  

 

Segundo Reydon, a especulação com terras no meio urbano, objetivando a inserção 

das mesmas às zonas de expansão urbana, pode oferecer aos seus proprietários grandes 

ganhos especulativos, muito embora sejam desprezadas as questões sociais e ambientais 



364 
 

(2006, p. 235). Essas pressões especulativas envolvem fatores como “ampliação dos limites do 

perímetro urbano, mudanças de zoneamento, implantação de infraestrutura urbana viária, de 

saneamento, equipamentos públicos, etc.” (MIRANDA, 2002, p. 7), além dos seus diversos 

atores.  

Ainda com relação a isso, Souza diz que “os limites do território não seriam, é bem 

verdade, imutáveis” (1995, p. 84). Afirmativa ratificada por Villaça quando alega que “o 

processo de urbanização é dos mais importantes processos sociais do mundo contemporâneo. 

[...] As cidades crescem. Logo, os limites territoriais que pretendem abarcar o processo urbano 

não podem ser fixos” (1997, p.1).  

O Estado deve assumir seu papel central nesse processo de planejamento urbano e 

ordenamento territorial da cidade, outorgando ou não concessões, estabelecendo uma 

estratégia de city marketing e maximizando os investimentos, sejam eles públicos ou privados 

(MOYSÉS, 2004, p. 43). Mas, do mesmo modo que a população não é a única responsável pela 

depredação do meio e nem todos os problemas urbanos são decorrentes da especulação 

imobiliária, o Estado não é o único responsável pelas mazelas urbanas, com suas ações 

equivocadas, e nem sempre é omisso, pois, há de se reconhecer que ele não é um agente 

dotado de monolitismo, superpoderes ou total incompetência (MORAES, 1991, p. 6-7).  

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL  

As políticas públicas genéricas e específicas (Figuras 5 e 6) devem abranger todos os 

problemas dos municípios, considerando que eles permanecem “sem um instrumento eficaz de 

intervenção no espaço que continua sob o arbítrio do privado, mas que é cada vez menos 

agrícola e mais afeto à produção de bens que requerem a regulamentação do poder público” 

(GRAZIANO DA SILVA, 2002, p. 30). Assim, as políticas públicas podem atingir os grupos mais 

vulneráveis socialmente quanto ao reconhecimento de seus direitos e à função social da 

propriedade. Moysés diz que ações políticas e pragmáticas determinadas podem resultar num 

processo em que a urbanização em termos físicos (recuperação do território) e sociais 

(integração dos excluídos à cidade e interação entre eles) possa não só mediar os conflitos 

entre eles, mas também entre eles e a cidade e vice-versa (2006, p. 140).  
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Figura 5: As Políticas Públicas Genéricas Figura 6: As Políticas Públicas Específicas 

Fonte: Foto da autora. REZENDE, 2011.  

 

Para reverter a desigualdade social e a subordinação das questões urbanas ao capital 

imobiliário, todo esse processo de implantação de políticas públicas de ordenamento 

territorial, regulamentando o uso e a ocupação das áreas rurais, deve abrir espaço nas 

instituições públicas para a participação da sociedade, estruturando a gestão e incorporando as 

necessidades e exigências de cada comunidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No intuito de responder à problemática formulada no início deste trabalho, de como 

viabilizar o uso e a ocupação do solo em áreas rurais incorporadas ao meio urbano, chegou-se à 

confirmação da hipótese, pois é necessária a criação de políticas públicas específicas de 

ordenamento territorial para o espaço intramunicipal, combatendo os efeitos nocivos da 

especulação imobiliária na questão fundiária, pois, no contexto histórico-legal, eles são um 

exemplo da atual conjuntura de conflitos entre os interesses coletivos e os especulativos dos 

agentes envolvidos, demonstrando que desordens físico-sociais estão incorporadas nesse 

processo.  

Assim sendo, espera-se ao concluir esta pesquisa, que as propostas sugeridas 

culminem em políticas públicas que encarem a questão com coragem e determinação, pois, 

não há mais tempo para ignorar o problema nem adiar uma almejada solução. Esses resultados 

demonstram a fragilidade da legislação urbana e apontam para a necessidade de revisão e 

reformulação da mesma como um grande desafio a ser enfrentado. A aplicabilidade de 
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múltiplas faces de soluções para as questões urbanas e ambientais envolvem, 

necessariamente, a sustentabilidade e a justiça social. Mas ainda há tempo suficiente para 

mudar essa situação; vontade, administrativa e política, é que é algo difícil de ver.  
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O presente trabalho objetiva mostrar os Programas e Projetos criados pelo Governo 

Federal que permeiam na utilização de fontes alternativas de energia, tendo em vista o 

problema em questão: como crescer economicamente com sustentabilidade ambiental 

utilizando-se para isso de fontes alternativas de energia, cujo estudo se justifica na tentativa de 

diminuir os impactos ambientais decorrentes da antropização. Dessa forma, o trabalho buscará 

por bases que norteiam as questões ambientais no Brasil e no mundo, bem como conhecer a 

origem da sustentabilidade ambiental, através de estudos bibliográficos constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e com material disponibilizado na Internet, 

embasando-se em diversos autores que, subsidiam as leis e conceitos de sustentabilidade 

ambiental. 

Atualmente muito se houve falar sobre desenvolvimento sustentável. Presente em 

vários meios de comunicação de massa, o termo ganha ênfase na medida em que surgem 

novos problemas ambientais decorrentes da antropização, da Revolução industrial, do sistema 

capitalista que estimula o consumo exacerbado. A palavra sustentabilidade vem do Latim: 

“sustentare”, que significa sustentar, favorecer e conservar. Nesse contexto, Stadler e Maioli 

(2011) afirmam que esse pensamento de sustentar-se teve início com Aristóteles, Platão e 

Xenofontes, mas destacando-se durante o mercantilismo no século XVI. Porém, as questões 

voltadas ao meio ambiente, ou seja, a cultura ambientalista surgiu posterior aos avanços 

tecnológicos ocorridos no século XX, até esse momento “a poluição e os impactos ambientais 
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do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas os benefícios proporcionados pelo 

progresso os justificavam como um “mal necessário”, algo com que se deveria resignar” 

(GOLDEMBERG apud SOUZA, 2012).  

Uma das principais expoentes da cultura ambientalista foi a bióloga Rachel Carson que 

escreveu em 1962 na Revista americana The New Yorker, uma denúncia ambiental, referente ao 

uso de pesticidas DDT que poluíam o meio ambiente americano, sob o título “Primavera 

Silenciosa”. Outro importante precursor do movimento ambientalista mundial, René Jules 

Dubos, biólogo microbiologista reformulou a teoria do aparecimento de doenças com a 

inserção de um novo tópico: o meio ambiente (STADLER e MAIOLI, 2011). 

As consequências resultantes de problemas ambientais ocasionados pela antropização 

instigaram a ONU (Organização das Nações Unidas) a realizar conferências, cujo tema voltava-

se para o meio ambiente. Assim, em 1968 na França, foi realizada a Conferência da Biosfera, 

dando início a debates internacionais com o referido tema (STADLER e MAIOLI, 2011). 

Posterior, em 1972 na Suécia, realizou-se a Primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio  

Ambiente e Desenvolvimento Humano. 

O termo desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987, no 

Relatório Brundtland para o desenvolvimento sustentável, no qual foi definido desenvolvimento 

sustentável como “o processo de desenvolvimento que permite às gerações atuais 

satisfazerem as suas necessidades sem colocar em perigo a satisfação das necessidades das 

gerações futuras” (ONU, apud STADLER e MAIOLI, 2011, p.111). A Segunda Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, 

conhecido como RIO-92, onde os países discutiram formas para mitigar os impactos ambientais 

a nível global, provindos das ações humanas, o que resultou na elaboração da Agenda 21 global, 

posterior, cada país se responsabilizou de escrever sua própria agenda 21 nacional. 

De acordo com Stadler e Maioli (2011), as questões ambientais no Brasil até os anos de 

1990, eram centradas nos setores não governamentais ou eram centradas nos setores da área 

governamental. No ano de 1973, posterior à Conferência de Estocolmo, foi criada no Brasil a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), em 1981 o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), (FEEMA apud SOUZA, 2012). 
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Os impactos ambientais constituem-se num desequilíbrio resultante de conflitos de 

interesses envolvendo o homem e a natureza. Surgiu a partir do  momento em que o homem, 

com sede de descobertas iniciou sua evolução gradativamente. Conforme a Resolução Conama 

nº 001/1986, impacto ambiental pode ser definido: 

 

Art. 1º Para efeito desta Resolução considera-se Impacto Ambiental qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I – a saúde, a segurança, e o bem estar da população; 

II- as atividades sociais e econômicas; 

III- a biota; 

IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V- a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Com a ascensão do crescimento populacional definido por Stadler e Maioli (2011) como 

um problema ambiental, houve e haverá a necessidade do aumento da produtividade, pois 

estima-se que para o ano de 2050 o Planeta atinja nove bilhões de habitantes, e para que isso 

seja possível, será necessário o aumento de áreas cultiváveis propícias para a agricultura, a qual 

irá acelerar em grande escala problemas que já afetam o ambiente como o desmatamento, as 

queimadas, erosão, efeito estufa, inversão térmica, buraco na camada de ozônio e a 

degradação de ecossistemas. 

O governo brasileiro visando diminuir os impactos ambientais decorrentes da 

utilização de fontes não renováveis de energia vem instituindo programas e projetos de 

incentivos á utilização de fontes de energia limpas. O primeiro projeto foi criado em 2002 o 

Programa Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), (BALTELO, 2012), 

posterior, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) criado em 1985; em 

1991 foi criado o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás 

Natural; em 2004 o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel; em 2003 o Programa Luz 

Para Todos. No ano de 2009 o Governo Federal criou o Projeto AGORA Agroenergia + Meio 



370 
 

Ambiente: Desafio Mudanças Climáticas 2009, em 2010, o Projeto desenvolveu Estudo Municípios 

Canavieiros, (RELATÓRIO, 2012) . 

Posteriormente, em 2011, O Projeto desenvolveu o Movimento Mais Etanol, que obteve 

muitos fatores positivos para o Brasil, entre ao qual o aumento visível da produção de etanol e 

cana-de-açúcar, adquirindo uma posição de segundo lugar como maior produtor mundial, 

responsável por mais de 30% da produção, ficando atrás apenas dos EUA. A produção de açúcar 

posiciona o Brasil no topo das exportações mundiais respondendo por 20% da produção e cerca 

de 40% das vendas no mercado internacional (LIVRETO, 2012) 3. Nesse corrente ano, o Projeto 

através do tema Energia + Limpa 2012 objetiva levar ao conhecimento de alunos de redes 

Estaduais de ensino sobre fontes alternativas de energia. 

Visíveis são os avanços decorrentes dos programas de incentivos à geração de 

energias limpas, fato esse que pode ser analisado quando comparamos as fontes energética 

mundial e nacionais, e identificamos os rumos que o Brasil está tomando quanto à sua Política 

Pública de energia, observando as Matrizes Energéticas abaixo: 

 

Figura 1. Matriz Energética Mundial de 2010  Figura 2. Matriz Energética Brasileira de 2011 

 

 

 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2011. Fonte: EPE, 2011. 
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De acordo com o Projeto Agora, a produção crescente de Bioeletricidade combinada 

com a ampla utilização de etanol explica por que a cana-de-açúcar já é a segunda maior fonte 

da Matriz Energética Brasileira, considerada a mais limpa do mundo. Em virtude de dados e 

pesquisas resultantes dos projetos e programas intitulados pelo governo, cujos resultados 

mostraram-se positivos e altamente benéficos, tanto para o meio ambiente como para a 

economia do país, o Brasil pode ser futuramente caracterizado por uma independência 

energética, conforme preconiza Pires: “O Brasil talvez seja o único país emergente que tem 

essa chamada independência energética” (PIRES, 2012). 

Diante de todos os fatos apresentados, ficam evidentes as grandes alterações que o 

homem vem impondo à natureza, com a utilização quase sempre pouco racional dos recursos 

naturais. Dessa forma, salientam-se os avanços positivos que o governo brasileiro obteve 

através de programas e projetos de incentivos a utilização de fontes limpas de energia, 

rompendo os mitos que o crescimento econômico não possa ser aliado do desenvolvimento 

sustentável. Contudo, faz-se importante a conscientização da população em geral, 

investimentos e mais incentivos para aumentar a produção de energia limpa, as quais através 

de dados e projetos já se mostraram rentáveis, mostrando que é possível crescer com 

sustentabilidade ambiental e garantir ao futuro de nossas gerações o poder de usufruir da 

natureza, limpa e renovável. 
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APRESENTAÇÃO 

O trabalho em saúde está voltado para as relações através de intervenções onde os 

objetivos não se traduzem apenas em estruturas e níveis de produções, mas, inclui-se, também, 

a inter-subjetividade, tanto nas relações quanto nos cuidados prestados, contribuindo no 

atendimento às necessidades da clientela de uma maneira holística. Para os profissionais de 

saúde faz-se necessário entender melhor o processo de trabalho no seu dia a dia e, assim, 

possibilitar melhor qualidade na assistência ao paciente. Entende-se que “a finalidade do 

trabalho em saúde é a produção do cuidado individual ou coletivo, resultando na cura e na 

saúde do cidadão” (NOBREGA, 2006, p.27).  

O processo de trabalho em enfermagem possibilita maior contato com o paciente e 

família devido, entre outras características, ao seu cuidar ininterrupto, mesmo diante da 

terminalidade do processo biológico do cliente.  Tal processo relaciona-se a um conjunto de 

variáveis objetivos e subjetivos que incluem vários desafios, entre outros, a conquista da 

qualidade da assistência ao paciente terminal nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s). 

Critérios clínicos e biológicos, experiência profissional, critérios subjetivos e, também, critérios 

familiares, devem ser considerados por todos os profissionais de saúde quando se deparam 

com o paciente terminal para a melhoria da qualidade da assistência. “Admitir que se 

esgotaram os recursos para o resgate de uma cura e que o paciente se encaminha para o fim da 
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vida, não significa que não há mais o que fazer. Ao contrário, abre-se uma ampla gama de 

condutas que podem ser oferecidas ao paciente e sua família” (GUTIERREZ, 2001, p. 92). 

Diante do quadro de fragilidade em que pacientes considerados terminais 

encontravam-se, as autoras inquietaram-se com relação ao comportamento ético da equipe de 

enfermagem frente a tais pacientes, questionando-se sobre a qualidade da assistência de 

enfermagem. Contudo, resolveu-se responder à seguinte pergunta: como vem sendo 

abordado, na literatura, a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes 

terminais em UCI’s? 

Na prática de enfermagem é comum o enfrentamento de situações que envolvem o 

processo do fim da vida. Diante disso, observa-se, na maioria das vezes, a falta de preparo 

dessa equipe em lidar com o paciente onde se esgotaram todas as tentativas terapêuticas 

possíveis. Neste momento, deve-se incluir medidas de cuidados que visem o conforto, a 

qualidade de vida e a dignidade humana. Dessa maneira, este estudo justifica-se pela 

necessidade de provocar uma reflexão dos profissionais de enfermagem com relação a 

qualidade de sua assistência prestada a pacientes terminais internados nas UCI’s. 

Os objetivos do trabalho proposto são: desenvolver uma reflexão teórico conceitual 

sobre a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes terminais em UCI’s; 

identificar, através da literatura, possíveis níveis de qualidade na assistência de enfermagem 

prestada a pacientes terminais em UCI’s e despertar o interesse por outros estudos, sugerindo 

um instrumento de avaliação dos níveis de qualidade da assistência de enfermagem prestada a 

pacientes terminais em UCI’s.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo utilizado nessa pesquisa é do tipo teórico conceitual e reflexivo sendo feito o 

levantamento bibliográfico em várias fontes de conhecimento. Dentre as inúmeras fontes 

utilizadas, incluem-se as publicações que apresentaram evidências científicas sobre o tema 

estudado de diversos autores em sites, artigos publicados em revistas e anais, livros, dentre 

outros. Como técnicas e procedimentos de análise de dados, foi feito, no primeiro momento, o 

levantamento e a organização de publicações sobre o tema. No segundo momento, a leitura 

cuidadosa e fichamento dos textos, direcionada ao alcance dos objetivos propostos nesta 
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pesquisa. A interpretação dos dados se apresenta sob a forma de elaboração novas idéias, 

interpretações e conclusões, respeitando os diferentes tipos de leitura: pré-leitura, leitura 

seletiva, leitura crítica ou reflexiva, leitura interpretativa e comentários de texto (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007). 

 

DISCUSSÕES 

O processo de trabalho na enfermagem é imprescindível quando se pretende atingir 

uma assistência humanizada e de qualidade, utilizando tanto o trabalho objetivo (instrumentos 

necessários a prestar assistência básica ao paciente) como o trabalho subjetivo (cuidados 

contínuos na satisfação das necessidades afetadas). Entende-se que o trabalho em saúde não 

deve estar somente voltado para o trabalho objetivo, mas, principalmente, estar voltado para o 

ser humano e sua subjetividade. Com o intuito de atingir um processo de trabalho adequado, 

faz-se necessário utilizar instrumentos que possibilitem aos profissionais desenvolverem uma 

assistência de qualidade, principalmente quando envolve variáveis subjetivas, como o 

enfrentamento do profissional, paciente e família no processo de morte e morrer com ética e 

dignidade. Silva et al (2012, p. 659) reforça que “a atenção paliativa compreende um modo de 

cuidar, abarcado por uma filosofia que preza o cuidado da pessoa, em detrimento das ações 

que visam essencialmente a cura da doença”.  

Inúmeras questões éticas são levantadas sobre a terminalidade da vida nas UCI’s. 

Neste contexto, os profissionais de enfermagem são presença marcante na instituição de 

cuidados subjetivos, visto que a equipe de enfermagem, diferentemente dos outros 

integrantes da equipe de saúde, está voltada para o cuidado que é contínuo e constante, se 

voltando eminentemente para o cuidar do que para o curar. Deve-se, mesmo com o uso 

avançado da tecnologia, investir e dar continuidade no ato de cuidar do paciente terminal 

respeitando a sua dignidade, obtendo, assim, uma qualidade da assistência mais humana, 

eficaz e útil para o fim da vida. Para Silva et al (2012) esse modo de cuidar, característica 

eminente da enfermagem, deve ser guiado pela bioética e seus princípios na busca pela 

qualidade de sua assistência. 

Torna-se fundamental a reflexão e avaliação da forma como o paciente terminal está 

sendo assistido, se existe apenas o cumprimento das obrigações profissionais, ou se há o 
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empenho em se construir um ambiente receptível e humano para o enfrentamento do 

processo de morte e morrer. Sendo assim, proporcionar ao paciente em fase terminal o melhor 

conforto possível, respeitando valores inerentes à vida e à morte, incluindo a assistência à 

família, deverá ser o propósito de toda a equipe multiprofissional no caminhar para a 

assistência humanizada e de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na prática de enfermagem, nota-se, na maioria das vezes, que são satisfeitas as 

necessidades físicas e biológicas em detrimento das necessidades psico-sociais do paciente. 

Porém, é preciso refletir como os enfermeiros dedicam-se, empenham-se e esforçam-se para 

conseguir um nível de qualidade ótimo no que se refere à assistência ao paciente terminal. É 

imprescindível que não se restrinja o cuidado de enfermagem à satisfação apenas das 

necessidades biológicas, mas que haja preocupação também com o paciente como um todo, 

que encontra-se em situação de fragilidade, na iminência de sua morte, sem perspectivas de 

cura. 

Na elaboração da proposta de um instrumento de avaliação da qualidade da 

assistência de enfermagem prestada a pacientes terminais em UCI’s, utilizando como 

referencial as Teorias das Necessidades Humanas Básicas de Maslow, associando aos estudos 

feitos pelos autores, foi criado Grupos Temáticos que irão corroborar na avaliação do nível de 

qualidade da assistência de enfermagem. Para tanto, tais Grupos seriam utilizados como 

padrão na comparação dos registros de enfermagem nos prontuários dos pacientes terminais, 

associando, posteriormente, aos níveis de qualidade sugeridos pelas autoras. 

Os níveis de qualidade sugeridos pelas autoras, após a revisão de literatura, foram: 1) 

Nível ótimo: quando o profissional de enfermagem, na assistência ao paciente terminal, 

respeita a dignidade da pessoa humana, assistindo de forma humanizada, envolvendo família, 

oferecendo apoio emocional e espiritual, utilizando seus conhecimentos técnicos e científicos 

em benefício do paciente. Para alcançar este nível de qualidade, as anotações de enfermagem 

devem está em conformidade, em sua maioria, com pelo menos três (3) Grupos Temáticos; 2) 

Nível regular: quando o profissional de enfermagem utiliza o conhecimento técnico e científico 

em benefício do paciente, oferece ajuda, conforto, alívio da dor e do sofrimento, porém não 
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envolve a família no que concerne ao apoio emocional e espiritual, limitando a humanização do 

cuidado. Para este nível as anotações de enfermagem devem está em conformidade, em sua 

maioria, com pelo menos dois (2) Grupos Temáticos e 3) Nível ruim: quando o profissional de 

enfermagem exerce suas atividades de maneira mecanicista, preocupando-se somente com as 

técnicas e rotinas diárias, sem promover a humanização do cuidado, o apoio à família e o 

melhoramento profissional. Este nível será alcançado quando as anotações de enfermagem 

estiverem em conformidade com apenas um (1) dos Grupos Temáticos. 

Este trabalho poderá fomentar outras pesquisas na área da avaliação da qualidade da 

assistência de enfermagem a pacientes terminais em UCI’s, inclusive comparando a assistência 

de enfermagem prestada a estes pacientes com aquela prestada ao paciente não terminal. 

Além disso, almeja-se, com essa pesquisa, ajudar profissionais de enfermagem a refletir sobre 

sua assistência diante do processo de morte e morrer. 

O estudo pretendeu, também, sensibilizar os profissionais de enfermagem quanto ao 

cuidado do paciente terminal de maneira mais humana e ética, contribuindo com a proposta de 

um instrumento de avaliação da qualidade da assistência prestada a estes pacientes, a qual 

deverá ser validada no cotidiano dos profissionais de enfermagem. 
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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo demonstrar quais são os elementos que compõem o 

discurso televisivo, especificamente os de gênero policial-investigativo. O intuito é avaliar como 

a linguagem, amparada pela imagem, produz realidades e fomenta o ideal de violência 

generalizada. Como os recursos imagéticos aliados à narrativa persuasiva, conduzem o 

telespectador ao entendimento visado pelas instâncias de produção de informação. 

 

INTRODUÇÃO 

Como a linguagem, amparada pela imagem, produz realidades e fomenta o ideal de 

violência generalizada? Para responder a esta questão, é de fundamental importância entender 

de que maneira a televisão se utiliza dos recursos de linguagem e imagens, nas construções de 

seus programas, especificamente o Repórter Record. A televisão, como mídia de massa, tem 

forte influência na sociedade em razão direta de sua presença na sociedade. 

Conforme demonstrou a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD 

de 2009, do IBGE, 95,74% da população brasileira têm televisão em casa. Este percentual tem 

grande relevância ao consideramos que a televisão como mídia de massa, também “é a mídia 

que cotidianamente mobiliza a atenção de todas as outras” (JOST, 2007, p. 21). Essa estatística 

mostra que sua presença quase maciça nos lares, revela, não somente uma escolha intencional 

do público por um canal de comunicação e entretenimento comum, mas as possibilidades que 
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as instâncias de emissão (emissoras) têm em atingir um público muito diverso e heterogênico. 

Ou seja, a televisão é praticamente um meio de comunicação hegemônico. 

Arlindo Machado (2005) aponta que a hegemonia da televisão já começa no fim do 

período pós-guerra. Sinaliza ainda que essa hegemonia permanece atualmente, já que ela se 

funda na noção de que televisão é, grosso modo, um instrumento de entretenimento, difusão, 

serviço e relações mercadológicas (p. 16);  é a primazia imagética que passa a ter a prevalência 

sobre o que é falado, num “predomínio do visível sobre o inteligível que conduz para um ver 

sem entender” (SARTORI, 2001, p. 8). 

Na concepção de Sartori o ver sem entender, diz respeito ao telespectador que se 

limita apenas a “digerir” imagens, numa relação em que não há necessariamente uma 

interação, um aprendizado, apenas uma concessão, já que ele, espectador, limita-se a receber, 

sem participar - apenas concede sua atenção. Tal situação, por exemplo, não acontecia com o 

rádio. Apesar de receber as informações de forma direta, o processo de criação mental que 

complementava o que esta mídia não é capaz de nos dar, as imagens, era forçosamente 

realizado pelo ouvinte. Havia uma interação. Esta necessidade de mentalizar uma notícia, ao 

poucos foi suprida pela TV, sobretudo no aspecto de valorização desta imagem que surge em 

detrimento ao som. 

Numa acepção de que a televisão é, além de um elemento difusor, uma “máquina de 

moldar o imaginário” (MACHADO, 2005, p. 16), através da qual ideologias são criadas, crenças 

fundamentadas e vontades conduzidas, o processo de interação com essa mídia é pequeno, já 

que o espectador receba a imagem pronta, sem refletir sobre ele. Isso fomentou uma 

transformação no modo como as pessoas se relacionam com ela, já que o papel do receptor 

avançou, tornando-se “um novo tipo de ser humano” (SARTORI, 2001, p. 23), pois houve um 

deslocamento da palavra para a imagem, e isso, por si só, foi um grande passo para as 

transformações “antropogenéticas” citadas por Sartori. 

 

A ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Foram utilizadas como referência obras como: “Gêneros Textuais na Análise Crítica de 

Fairclough” do livro: “Gêneros: teorias, métodos e debates” de J.L.Meuer, 2005, Parábola 

Editora. “Compreender a Televisão” de François Jost, 2007, editora Sulina, e “Discurso das 
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Mídias”. De Patrick Charaudeu. São Paulo: Contexto, 2009. A utilização desse aparato visa 

identificar, com base na visualização dos programas Repórter Record, exibidos no mês de julho 

de 2012, elementos que demonstrem discursos de influência e persuasão. Localizar os tipos de 

procedimentos discursivos e classifica-los com base em bibliografias do gênero televisivo e 

analisa-los, à luz das obras de referência, de que maneira se constroem os ideais de verdade e 

realidade. 

A primeira parte da análise consistiu na apuração dos detalhes ligados à forma de 

atuação do apresentador, horário de emissão; recursos imagéticos; forma da narrativa; 

personagens; anunciantes; concordância do tema com o comportamento dos repórteres; etc. 

A segunda parte foi destinada à interpretação dos dados à luz das obras de referências citadas, 

procurando identificar nos dados apurados, elementos que corroborassem para a ideia exposta 

no resumo deste trabalho: de que maneira a linguagem imagética produz realidades e fomenta 

o ideal de violência generalizada. 

Por fim, com os resultados obtidos foi possível confirmar a insidiosa linguagem 

persuasiva que, aplicada ao cotidiano das pessoas, cria realidades e fomenta o ideal de 

violência. O programa Repórter Record possui como temática principal a violência urbana. 

Marcelo Rezende, profissional com mais de 30 anos de experiência e que já passou por vários 

programas em diversas emissoras, quase sempre na mesma linha do Repórter Record, tem uma 

maneira toda particular de narrar esses tipos de fatos, com voz impositiva e dicção mais lenta, 

procurando dramatizar as situações. 

Às vezes, usa de clichês e até mesmo linguagem característica de gangues e marginais. 

Nesse contexto, vários elementos distribuídos entre imagens, narração e comportamento do 

apresentador foram utilizados para compor o conjunto que fundamenta os aspectos violentos 

que se pretendeu mostrar com as reportagens. Foram avaliados os objetivos específicos 

ligados à construção da realidade e verdade; de que maneira eles são utilizados para 

construção da verossimilhança. Um exemplo desses elementos de construção da realidade 

pode ser atribuído aos diálogos, como na reportagem As Mulheres do Tráfico: “Novatos no 

tráfico de drogas vão estrear a cadeia”. “Quem viu a polícia, tenta “vazar”. Em outra parte do 

programa o próprio policial, que é também um personagem da história, disse a um traficante: 
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“se eu sacudir a coruja, não cai nada”? (querendo saber se o meliante carregava mais drogas - 

programa do dia 01/07/12 – tempo das citações: 00:26s; 00:42s e 06:08s, respectivamente). 

Os recursos de narração efetuados por Marcelo tiveram por objetivo traduzir ao 

telespectador aquela realidade que lhe é mostrada, porém, de uma maneira mais 

espetacularizada. A manutenção da linguagem informal e o abuso de imagens violentas fazem 

com que o telespectador determine se as imagens falam do mundo ou não, seja ele da forma 

como cada um o conceba (JOST, 2007, p. 62). Portanto, a análise se debruçou sobre os 

detalhes que no conjunto da obra, produziram o efeito verossímil de realidade. A fim de ter 

uma quantidade significativa de material, foram analisados todos os programas, no total de 

cinco, transmitidos no mês de julho de 2012. 

 

QUANTO AOS RECURSOS TÉCNICOS EMPREGADOS PELA TELEVISÃO 

Outros elementos imagéticos também foram utilizados na construção do ato de 

visualização, que segundo Charadeau, “consiste em representar, através de um determinado 

suporte e de um determinado sistema de codificação uma organização do mundo não visível a 

olho nu (através de representações gráficas, closes ou imagens virtuais)” (2009, p. 226). 

Como se pode averiguar nos programas analisados (todos do mês de julho de 2012), há 

vários elementos complementares ao entendimento, como boxes virtuais com dados 

estatísticos. Algumas imagens de fundo, remetendo a um discurso imagético indireto – imagem 

de uma silhueta de mulher grávida na reportagem As Mulheres do Tráfico -, apesar de focar em 

mulheres do tráfico, supõe-se que nem todas estão grávidas. 

As imagens de perseguição, cuja câmera, que é o olho do telespectador, apareceu 

dentro ou fora de carros, e também foi um argumento constante na narrativa, cujos 

“procedimentos produzem pontos de vista diferentes sobre o eu que é mostrado (ponto de 

vista anônimo, personalizado, de observador)” (Charaudeau,  2009, p. 226). Grades cor- de- 

rosa no presídio feminino enfatizaram o aspecto delicado da mulher, em contraste com as 

grades de demais presídios masculinos, que possuem cores escuras ou neutras, fortalecendo o 

aspecto frio e violento. Os recursos sonoros utilizados vãos desde a música, que ajuda no clima 

“tenso” e dramático da narrativa, como também foi reforçada a reprodução dos diálogos, 

principalmente os dos policiais com os meliantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os argumentos expostos aqui dizem respeito a uma pequena parte do arsenal técnico 

do qual a televisão se alimenta. Não foram aprofundadas as questões de interpretação 

relativas ao telespectador, como não foram avaliadas as questões semióticas ligadas à 

produção de imagens, pois o objetivo foi demonstrar que a televisão, como elementos 

construtor de realidade, é complexa e pode afetar toda nossa concepção de mundo. 
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Apresentação 

Neste ensaio, tentaremos ser claros e objetivos, no propósito de explicitar 

categoricamente, o que nos levou a trabalhar nesta pesquisa, com determinação e 

responsabilidade. O tema em questão, é atual e recorrente, pois diz respeito ao futuro de 

todos os trabalhadores, seja na iniciativa privada, ou no setor público, ou seja, a acessibilidade 

das vantagens da seguridade privada, sobre à pública. 

 No decorrer deste estudo, será demonstrado e provado, quais as vantagens da 

seguridade privada ou alternativa, em relação à pública, o foco e objeto de estudo aqui 

proposto, é achar meios legais de acessibilidade, por parte das classes menos favorecidas, a 

uma aposentadoria mais digna e eficaz, sob o ponto de vista humanístico. É público e notório, 

que o trabalhador da iniciativa privada, ou o funcionário público, no momento de sua 

aposentadoria, tem seu salário reduzido drasticamente, em decorrência de um dispositivo 

injusto, e absurdo, chamado de fator previdenciário, que limita e reduz os proventos em até 

30%, que na ativa eram integrais, e no momento do afastamento do trabalhador ou funcionário, 

são rebaixados peremptoriamente, o fator previdenciário impede os reajustes, e o que é pior, 

incide com novos descontos nas folhas de pagamento.  

 

Problema 

 Para que se possa identificar, qual seria então o cerne desta pesquisa, deixaremos 

exposto e evidente para o leitor, seja da área ou leigo no assunto, ou seja, o inexorável 



385 
 

problema da acessibilidade da seguridade no Brasil. Para isso, desenvolveremos uma 

aprofundada pesquisa, no sentido de promover uma contribuição, efetiva e eficaz, para a 

problemática da seguridade brasileira. 

   Proporemos de forma categórica, alguns subsídios exequíveis, sob o ponto de vista 

prático e estrutural, como por exemplo, sobre taxar as grandes fortunas, e as grandes 

corporações internacionais, destinar uma porcentagem dos grandes Bancos, e dos Royalties 

das novas bacias Petrolíferas, com a criação de um fundo Nacional de Previdência, no sentido 

de subsidiar este novo sistema de previdência. A concepção de que o mundo capitalista e 

globalizado prejudicou o poder aquisitivo da população, é notório e recorrente, pois este 

sistema propicia grande concentração de renda para poucos, e pouca renda para muitos, é 

inadmissível que, os Bancos que fechavam o balanço do ano, com lucratividade máxima de 

seiscentos milhões de dólares, em um governo chamado de neoliberal, e que agora estes 

mesmos bancos, faturam seis bilhões de dólares anualmente, em um governo que se diz 

popular de esquerda.  

 

Justificativa 

 A questão primordial deste estudo, é evidentemente, a viabilidade de acesso a 

seguridade privada, pois suas vantagens são grandes e eficazes indubitavelmente. Porém, seu 

custo é alto para a maioria das classes menos favorecidas, seus benefícios são imensos, sob o 

ponto de vista prático e estrutural, garantindo uma aposentadoria segura, e programada com 

seus devidos reajustes ou correções monetárias. 

Com relação à seguridade pública, é público e notório, sua fragilidade, pois não se vê a 

observância, de uma concepção equânime na distribuição de renda neste País, a relevância 

deste tema, é diretamente proporcional ao descaso do poder público, com relação aos direitos 

humanos. O cidadão, que no momento de seu afastamento de suas funções laborais, se vê 

traído pelo Estado, quando observa que seus proventos, antes integrais, e que supriam suas 

necessidades básicas da pessoa humana, são reduzidos de forma nefasta, e significativamente. 

Esta pesquisa tem como fatores norteadores, a responsabilidade eminente, de alcançar 

subsídios viáveis e exequíveis, para uma resolução prática para a questão da previdência como 

um todo, não queremos apenas ficar divagando ou criticando o atual sistema previdenciário, 
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pois este estudo, se tornaria um mero levantamento de dados, o qual seria uma perda de 

tempo, tanto para o meio acadêmico, quanto para a população diretamente afetada por este 

problema. 

 

Objetivos 

Com esse breve esboço, pretendemos explicitar de forma clara e convincente, os 

objetivos desta pesquisa, tanto para a sociedade, quanto para o meio técnico, político e 

acadêmico. Tentaremos delimitar, o problema em questão, a acessibilidade das vantagens da  

previdência privada, às classes menos favorecidas, proporemos soluções a médio e longo 

prazo, demonstraremos que o problema em si, não é de caixa, nem de déficit e nem de 

superávit, mas de vontade política, seja no Legislativo ou no Executivo, e até mesmo no 

Judiciário, que julga as inconstitucionalidades, que aqui se postula, pois na Constituição se 

prevê, condições dignas de saúde, alimentação, habitação, trabalho e lazer, com relação à 

dignidade da pessoa humana.  

 

Metodologia 

De forma empírica, usaremos como suporte, e manutenção da pesquisa, aurores 

consagrados, constitucionalistas e principalmente legalistas, que estudam e se fundamentam, 

acima de tudo, como fator norteador, a Constituição Federal. A proposta aqui elaborada será 

no sentido de esclarecer de forma contundente e probatória, amparado nas leis de previdência 

pública e privada, o que é previdência pública, e previdência privada, quais as suas 

abrangências, seus objetivos.  

    

Considerações Finais 

Entretanto, a essência e o cerne do problema aqui proposto, é fundamentalmente, 

extirpar ou extinguir o fator previdenciário e demais redutores previdenciários 

imediatamente, sob pena de empobrecimento e miserabilidade dos aposentados desse País, 

nossa problematização, é no sentido de dar acessibilidade à previdência privada ou 

complementar, às várias classes sociais do Brasil. Evidentemente, com recursos extraídos das 

grandes fortunas, dos grandes bancos, e até mesmo dos Royalties das novas grandes bacias de 
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Petróleo, que estão com uma perspectiva futura, com lucratividade de trilhões de dólares, 

criando um fundo Nacional de seguridade Privada. Estas pretensas receitas não são uma mera 

especulação de nossa parte, são sim, um estudo aprofundado de um nobre Senador da 

República, cujo o Estado é o Rio Grande do sul, que mesmo sendo do partido da Presidente, 

diverge do governo categoricamente, é um defensor incansável no tocante à aposentadoria 

digna dos brasileiros. Ao repetirmos incessantemente, a inconstitucionalidade destes atos 

governamentais errôneos, estamos postulando o estrito cumprimento das normas e preceitos 

Constitucionais, em que estabelecem os direitos humanos e fundamentais da pessoa humana. 

O Poder Judiciário tem um papel fundamental e intransferível, de reverter a crise institucional 

que assola o Brasil, o Poder legislativo, que deveria ser independente e autônomo, parece 

estabelecer laços de fisiologismo, ou jogo de interesses, com o Poder Executivo, pois aprovou 

o fator previdenciário no governo neoliberal, e ratificou nos governos subseqüentes, que são 

notoriamente de esquerda. A nós, resta depositar nossas esperanças ao Supremo Tribunal 

Federal, que nos parece, o único poder autônomo e independente, deste sistema 

Presidencialista Republicano, em que o os Poderes Executivo e Legislativo, se fundiram em um 

só, tendo o governo a maioria no Congresso Nacional, sendo assim, os preceitos fundamentais 

da Constituição, são ignorados.              
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A finalidade do presente artigo consiste em identificar a importância da participação 

da comunidade no processo de desenvolvimento das crianças em um determinado Centro de 

Educação infantil da Cidade de Capanema do Paraná, tendo em vista o seguinte problema: 

identificar de que forma a participação da comunidade contribui no desenvolvimento das 

crianças, utilizando-se para isso de pesquisa exploratória, pois de acordo com Gil (2007), visa 

proporcionar mais familiaridade com o assunto em questão, no intuito de levantar dados 

bibliográficos e entrevistas com educadores do referido centro. 

A educação infantil consiste na educação de crianças de quatro meses a seis anos de 

idade. É nessa fase que as mesmas são estimuladas a exercitar suas capacidades motoras e 

cognitivas, pois de acordo com Vygotsky, a criança em seu processo de desenvolvimento 

começa usando os mesmos comportamentos que lhe são direcionados, refletidos através do 

ambiente humano (PIAGET, apud LAKOMY, 2008). Diante disso, é importante estimular a 

criança a desenvolver-se, pois, o processo de aprendizagem tende a incitar vários processos 

internos de desenvolvimento. Outra teoria, de Jean Piaget, leva nos a compreender os 

mecanismos de adaptação do indivíduo, “a capacidade de desenvolverem o seu intelecto pelos 

estímulos oferecidos pelo ambiente bem como pela complexidade de exercícios que realizam” 

(LAKOMY, 2008, p. 30). Dessa forma entendemos que o ensino aprendizagem deve oferecer 

subsídios para que o aprendizado ocorra, uma vez que é no ambiente que o indivíduo se 

encontra que irá absorver os estímulos e adaptar-se. 
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Através das informações obtidas por meio de entrevistas com educadores do Centro 

de Educação Infantil, constatou-se que a Educação Infantil ensina muito, pois, forma base para 

muitos hábitos e habilidades. Portanto, deve ser um espaço prazeroso, lúdico, um tempo de 

aprender a viver melhor os dias de infância e quem sabe, todos os dias que se seguem. Nesse 

sentido, faz-se importante destacar o texto do escritor norte-americano Fulghum (1986): 

 

Tudo o que eu preciso saber sobre como viver, o que fazer, e como 
ser aprendi no jardim de infância. A sabedoria não estava no topo 
da montanha mais alta, no último ano de um curso superior, mas 
no tanque de areia do pátio da escolinha maternal. Vejam o que 
aprendi: dividir tudo com os companheiros. Jogar conforme as 
regras do jogo. Não bater em ninguém. Guardar os brinquedos 
onde os encontrava. Arrumar a “bagunça” que eu mesmo fazia. 
Não tocar no que não era meu. Pedir desculpas se machucava 
alguém. Lavar as mãos antes de comer. Apertar a descarga da 
privada. Biscoito quente e leite frio fazem bem à saúde. Fazer de 
tudo um pouco, estudar, pensar e desenhar, pintar, cantar e 
dançar, brincar e trabalhar, de tudo um pouco, todos os dias. Tirar 
uma soneca todas as tardes. Ao sair pelo mundo, cuidado com o 
trânsito, ficar sempre de mãos dadas com o companheiro e sempre 
“de olho” na professora [...] (FULGHUM, 2012). 

 

Dessa forma entende-se que a educação infantil constitui-se em uma importante fase 

na formação da criança, porém, necessário se faz o envolvimento dos pais com o trabalho 

desenvolvido, pois a qualidade da educação nos dias atuais depende exclusivamente da 

interação entre escola e família, onde ambas são responsáveis pela formação dos primeiros 

grupos sociais de uma criança. Envolver as famílias na elaboração da proposta pedagógica 

significa para a escola mais controle à disciplina de seus educandos. Nesse sentido Ferreira 

preconiza que:  

 

A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão 
pouco a sociedade muda. Se opção é progressista, se não se está a 
favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do 
direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de 
sua negação, não se tem outro caminho se não viver a opção que 
se escolheu. Encamá-la, diminuindo, assim, a distância entre o que 
se diz e o que se faz (FREIRE, apud FERREIRA, et all, 2012). 
 
 

Nesse contexto, percebe-se a importância da interação família, comunidade e escola, 

ambas buscando os mesmos objetivos, pois é nessa faixa etária que compreende a educação 
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infantil que é consolidada como a base para a formação do indivíduo. O ato de envolver a 

comunidade significa trazer para dentro da instituição o que acontece em seu entorno e levar 

para o espaço externo o que ocorre dentro dos muros escolares. 

Essa integração entre escola e comunidade faz parte de grandes discussões na área da 

educação, colocando os pais como elemento norteador para a  organização escolar, ou seja, 

segundo Luck (apud GROCHOSKA, 2011, p. 38) “essa participação dos pais na vida da escola 

tem sido observada, em pesquisas internacionais, como um dos indicadores mais significativos 

na determinação da qualidade do ensino”. 

Atualmente a interação tem se tornado objeto de estudo de várias áreas, tanto das 

ciências humanas, como da psicologia e da linguística. Apesar do diferencial, todas admitem a 

capacidade de compreensão e cooperação (CHARAUDEAU; et all, apud SILVA e URBANETZ, 

2009). Através das pesquisas realizadas pode-se concluir que as relações entre o Centro de 

Educação Infantil e a comunidade se fazem de suma importância no desenvolvimento das 

crianças, pois ambas se complementam dando suporte e ênfase à criança, contribuindo de 

maneira significativa na formação intelectual e social. Dessa forma, somente através de um 

processo de interação consciente, de reflexão crítica, por parte de todos os envolvidos na ação 

educativa, com clara definição de papéis, atribuições e responsabilidades será possível a 

construção de uma Educação Infantil de qualidade e comprometida com a sua missão. 
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Este artigo tem como foco principal discutir a representação do feminino na 

personagem Maria Mucoim do conto A Feiticeira do autor Inglês de Sousa. Nessa narrativa, 

percebe-se que o referido autor apresenta o estereótipo da mulher amazônida, com a intenção 

de desconstruir a imagem simbólica de beleza, sensualidade, selvageria que lhe atribuíram 

desde a colonização. Do mesmo modo, é possível verificar na obra algumas situações do 

cotidiano vivenciadas pelo homem amazônida, assim como sua linguagem típica, tradição 

cultural, imaginário e crenças que fazem parte da cultura do caboclo ribeirinho amazônida do 

século XIX. 

A maioria das obras de autores nortistas infelizmente não são tão reconhecidas e 

divulgadas pelas academias literárias brasileiras quanto a literatura do sul do país. Por isso, 

surgiu uma grande dificuldade durante a pesquisa em encontrar textos genuínos que abordem 

temas sobre a literatura paraense, principalmente de autores tão notáveis, como Inglês de 

Sousa. 

Dessa maneira, a escolha do referido tema deu-se através de uma disciplina em sala de 

aula, onde se observou a necessidade de divulgar a literatura nortista e elegi o autor paraense 

Inglês de Sousa e sua obra Contos Amazônicos, de onde foi retirado o conto A feiticeira, 

narrativa principal deste artigo. Sendo assim, a pesquisa foi realizada a partir da leitura e análise 

de textos com finalidade de compreender aspectos culturais da construção identitária da 

região amazônica. 
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Os amazônidas do século XIX, tiveram uma intensa relação com o ambiente onde 

vivem, revelando dependência do homem com a natureza, não podendo ser separados, assim 

os seus ciclos e sua dinâmica criaram sentidos e significação para sua existência. A natureza é 

fator de tradição ligado à vida dos amazônidas. Segundo Giddens (1991), na organização social 

das populações tradicionais, como as da Amazônia, o passado é honrado e os símbolos 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de 

integrar a monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade. Assim, a 

tradição “é uma maneira de lidar com o tempo e o espaço, que insere qualquer atividade ou 

experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e futuro, sendo estes, por 

sua vez, estruturados por práticas recorrentes” (GIDDENS, 1991. p. 44).  

Desse modo, percebe-se que no conto em estudo, essa prática é recorrente, pois é por 

meio da oralidade que os valores culturais são transmitidos para a geração sucessora. De 

acordo com Moraes Pinto (2004), “Os velhos sabem de tudo do passado, eles viveram muito e 

estão vivendo, aprenderam muito com isso. Agora ajudam aquelas pessoas mais novas que 

querem aprender certas coisas da vida” ( PINTO, 2004, p.61). A Autora ainda destaca que os 

anciãos são considerados protetores dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Dessa 

maneira, a tradição cultural amazônica atravessa o tempo e luta para manter-se mesmo com 

outras ressignificações dos grupos sociais locais.  

No conto A feiticeira os atributos físicos de Maria Mucoim são descritos 

cuidadosamente, com a finalidade de mostrar a fisionomia horrenda e decaída desta mulher, 

como se Inglês de Sousa associasse as características físicas de Mucoim com as características 

físicas do diabo e este, por sua vez, é um ser que faz parte do imaginário cristão, assim como a 

personagem Maria Mucoim. Segundo Galvani Brandão (2003), o diabo representa tudo que 

difere dos valores cristãos, portanto, é a personificação do mal. De acordo com Dante Luiz de 

Lima (2010), o diabo, às vezes, aparece desfigurado e com chifres, às vezes, ele nem aparece, 

mas está implícito. 

Diante disso, podemos associar a personagem em discussão como a personificação de 

satã de uma forma implícita no conto: 

 

O Tenente Sousa viu na Maria Mucoim uma velhinha magra, 
alquebrada, como uns olhos pequenos, de olhar sinistro, as maçãs 
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do rosto muito salientes, a boca negra que, quando se abria em um 
sorriso horroroso, deixava ver um ente - um só!-comprido e escuro. 
A cara cor-de-cobre, os cabelos amarelados presos ao alto da 
cabeça por uma trepa-moleque de tartaruga, tinha um aspecto 
medonho que não consigo descrever. (p.39) 

 

A descrição de Mucoim também se assemelha a outra figura do imaginário cristão-

amazônico, a matinta perera. Como ressalta Veiga Alves (2007), que:  

 

(...) apresenta geralmente uma senhora idosa, pobre, desdentada, 
com aspecto frágil pela idade, mas de olhar frio e carregado de 
maldade. Mulher muito próxima da natureza, pois no imaginário 
popular, em certos casos ela é a ‘benzedeira’ ou ‘rezadeira’ que por 
meio das orações define a doença de seus pacientes e lhe receita 
os remédios. (ALVES, 2007, p.27). 

 

Todavia, é importante ainda salientar sobre o fragmento acima descrito, nos detendo 

principalmente nas atribuições físicas da feiticeira de Inglês de Sousa, ela é diferente do 

imaginário social. Conforme o geógrafo Valter do Carmo Cruz (2008), essa visão romântica e 

idealizadora que os forasteiros têm sobre as populações ribeirinhas amazônicas, do exótico, do 

autêntico, do selvagem, do sensual, do original, do natural, do verdadeiro. São prerrogativas 

que determinam a falsa idealização do caboclo ribeirinho, dando ênfase a mulher amazônida. 

Em meio a isso, Inglês Sousa subverte-se apresentando uma mulher velha, desdentada, magra, 

descuidada, ou seja, fugindo do estereótipo dito anteriormente. O narrador ainda acrescenta 

que apesar de Maria Mucoim usar os “santinhos” no pescoço, que aparentemente a 

identificava como uma mulher cristã, ou seja, temente a Deus, ela escondia sua verdadeira 

personalidade de servir ao demônio, de ser uma mulher maldita e tenebrosa. 

O artigo em questão propôs refletir acerca das discussões ligadas ao universo 

amazônico, seus valores culturais, como tradição, sua busca pela identidade, crenças e 

imaginário cristão mais precisamente ao indivíduo da Amazônia ribeirinha, a partir do conto A 

Feiticeira de Inglês de Sousa. A representação de fatos ou personagens reais ou exagerados 

pelo imaginário popular ou pela tradição é descrito por Inglês de Sousa em suas obras, 

evidenciando singularidades da cultura ribeirinha amazônica. O naturalismo amazônico na obra 

de Inglês de Sousa se apresenta de forma sutil, afastada da característica real do período 

literário, com enfoque para o interior. Pode-se então afirmar que as considerações acerca do 
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conto A feiticeira serviram para comprovar a sugestividade que Inglês de Sousa utiliza na obra. 

A figura da feiticeira: ser maligno, segundo o imaginário cristão, a feiticeira é figurada como 

uma mulher horrorosa, velha, que tinha poderes sobrenaturais e representa a cultura 

tradicional.  

A Amazônia é uma região de diversidade cultural que inspirou alguns escritores, como 

Inglês de Sousa, a escrever obras literárias voltadas para os costumes e tradições dessa rica 

região, que é, às vezes, esquecida e subjugada pelas demais culturas. Assim, pude 

compreender por meio das análises da narrativa, foco deste artigo, que no período em que o 

conto foi escrito (final do século XIX) na região amazônica, predominava o imaginário cristão 

que fazia parte do cotidiano da população ribeirinha, as estórias sobre mitos e lendas eram 

transmitidas oralmente, forma encontrada com objetivos de proteger as estórias de um povo, 

preservando sua identidade cultural. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALVES, Kele do Socorro da Veiga. As Imagens da Matinta-Pereira: A feiticeira daAmazônia, 
Interface-Oral e Escrito. TCC UFPA, 2007. 
 
CRUZ, Valter do Carmo. O rio como espaço de referência identitária: reflexões sobre a 
identidade ribeirinha na Amazônia. In: JÚNIOR, Saint-Clair Cordeiro; TAVARES, Maria Goretti da 
Costa (Orgs.). Cidades Ribeirinhas na Amazônia - mudanças e permanências. Belém-PA: Editora 
Universitária UFPA, 2008. 
 
GALVANI, Carlos Eduardo Brandão. Imagens do Diabo na MPB. Correlatio n.3. Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Abril/2003. 
Disponível em: <http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio03/imagens-do-diabo-na-
mpb/>. Acesso em 02 de setembro de 2011. 
 
GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. S�o Paulo: Ed. UNESP, 1991. 
 
LIMA, Dante Luiz de. Vampiro o duplo do demônio: da literatura para a tela do cinema sob o 
olhar de Francis Ford Coppola. Linguagens- Revista de Letras, Artes e Comunicação, Blumenau-
SC, vol.4, n.1, p. 96-113, jan./mar. 2010. 
 
PINTO, Benedita Celeste de Moraes. Nas veredas da sobrevivência: Memória, gênero e 
símbolos de poder feminino em povoados amazônicos. Belém: Paka-Tatu, 2004. 
 



397 
 

____________. FILHAS DAS MATAS: práticas e saberes de mulheres quilombolas na Amazônia 
Tocantina. Belém: Açaé, 2010. 
 
SOUSA, Inglês de. A feiticeira. In:_____. Contos Amazônicos. São Paulo: Martin Claret, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



398 
 

SIGNIFICAÇÕES DA MULHER CURITIBANA: SAIA, CALÇA E 
PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 
 

Trabalho de Graduação – Apresentação presencial 
 

Matias Peruyera 
matiasperuyera@gmail.com  

Centro Universitário Internacional – UNINTER 
Curso: Comunicação Social – Orientadora: Adriana Tulio Baggio 

 
Palavras-chave: semiótica, mulher curitibana, roupa, comunicação. 

 

 

O trabalho que propomos apresentar neste IX Enfoc Paraná constitui-se em um dos 

projetos de pesquisa desenvolvidos no grupo Significações de Curitiba: Práticas e Discursos, 

ligado ao curso de Comunicação Social do Centro Universitário Uninter. 

O objetivo do grupo, enquanto pesquisa coletiva, é investigar as significações 

operadas pela cidade de Curitiba a partir das manifestações de diversos tipos de discursos, 

como os midiáticos, os culturais, os arquitetônicos, os das práticas sociais. Nossa pesquisa 

encaixa-se, especificamente, nesta última categoria, já que buscamos compreender o papel 

social da mulher curitibana performado a partir das roupas que usa. O interesse principal está 

na relação entre o uso da saia e o da calça. 

Segundo a historiadora francesa Christiane Bard (2010), as roupas têm seu gênero e, 

portanto, são políticas. Nesse sentido, facilitam nossa identificação como homem ou mulher, 

no contexto de uma sociedade regulada pela dominação masculina. O que intriga Bard é que 

vestir saia, antes uma obrigatoriedade para as mulheres, hoje é um direito a se reivindicar – a 

exemplo do que antes aconteceu com a calça –, já que o uso da primeira tem sido associado, 

além de outros fatores, ao risco de assédio e de violência. Diferentemente da calça, a saia 

possui um aspecto de vulnerabilidade, já que deixa as pernas menos protegidas; dependendo 

do tecido de que é feita, pode levantar com o vento, ou representar um limite corporal muito 

tênue em um ônibus ou metrô lotados. E, ainda, segundo Bard, ela deixa o corpo da  mulher 

mais exposto, evocando a facilidade de acesso ao sexo, a disponibilidade e até 

“penetrabilidade”. 
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Diante desse cenário, nos perguntamos: quais são os sentidos produzidos pelo uso da 

saia ou da calça pela mulher curitibana, em termos de identidade, papel social e relação com o 

espaço urbano? Podemos verificar nas suas vestimentas e nas suas atitudes um perfil, ou uma 

tipologia da mulher que vive em Curitiba? Nosso objetivo, portanto, é analisar a curitibana em 

sua interação com o espaço urbano, verificando o uso da saia e da calça em diferentes 

contextos. Além de procurar compreender a produção de sentido, pretendemos também 

comparar se há diferença no vestir saia ou calça de acordo com o local da cidade (espaço 

aberto ou fechado? Área nobre ou popular?). 

Para essa investigação, nos apoiamos da teoria semiótica de Greimas e na 

sociossemiótica, desenvolvimento desta disciplina operado por Eric Landowski. No entender da 

semiótica, as pessoas em interação com o espaço urbano, bem como as peças de roupa que 

portam, podem ser entendidas como textos, como discursos manifestados. Segundo 

Landowski (2002), tais discursos têm valor de ato, de geração de sentido e de presentificação, 

e podem ser analisados numa perspectiva comunicacional. A produção de sentido que 

pretendemos investigar obedece a um percurso gerativo, que vai do abstrato ao concreto, e 

pode ser dividido em três etapas: as estruturas fundamental ou profunda, intermediária ou 

narrativa e a discursiva. São níveis independentes para efeitos de estudo, mas cuja relação é 

condição sine qua non para a formação da significação (BARROS, 1999). Nos deteremos, 

principalmente, no nível discursivo do percurso gerativo do sentido, por entender que as 

figuras e os temas considerados neste nível podem nos dar as primeiras respostas aos 

problemas colocados.  

 

A metodologia de pesquisa se divide em duas etapas: a primeira, de caráter 

exploratório, virá a constituir o corpus para a análise semiótica. Será realizada no estilo da 

street photography (estilo de fotografia que se caracteriza por retratar pessoas em ambientes 

públicos, geralmente sem o conhecimento de estarem sendo fotografadas), em uma tentativa 

de captar as mulheres com naturalidade, sem a “representação” provocada pelo 

conhecimento de estarem sendo fotografadas, “justamente para não restringir o universo de 

questões que só a incerteza pode garantir” (ENTLER, 2012). Elas serão retratadas de corpo 

inteiro, de modo que seja possível ver a totalidade da roupa que estão vestidas.  
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Para proporcionar uma diversidade de textos (reforçando que, neste trabalho, não há 

uma preocupação com a representatividade do universo de mulheres curitibanas), as 

fotografias serão feitas em diferentes momentos do dia e espaços da cidade, com diferentes 

gradações no eixo do público ao privativo, como: calçadão da Rua XV, terminais de ônibus, 

praças da região central, shopping centers e proximidades. A segunda etapa será a análise 

semiótica das fotografias, num processo onde o pesquisador-semioticista tem participação 

ativa. A determinação do corpus de análise já será, em si, uma semiotização. 

Com a apresentação deste projeto no IX Enfoc, buscamos compartilhar nossos 

objetivos de pesquisa e expor o trabalho ao debate, esperando contribuir com a produção 

científica do Centro Universitário Internacional Uninter, desenvolver nossa prática de pesquisa 

e colher as sugestões dos colegas pesquisadores. 
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Apresentação 

Atualmente o cenário da televisão brasileira vive um período de mudança e aposta em 

novos formatos, com foco principal no entretenimento e aumento de investimentos em 

programas oriundos do exterior. Com a inauguração da TV Digital aberta no Brasil em 

dezembro de 2007, houve um incentivo da competição entre as emissoras, a partir do Decreto 

5.820, assinado pelo, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecendo as diretrizes 

para a digitalização da transmissão terrestre de TV no país (CANNITO, 2010).  

A Rede Band ostenta o título de primeira emissora aberta do país a transmitir em sinal 

digital de alta definição (HD) ainda em 2007, com a novela “Dance, Dance, Dance” seguida no 

mesmo dia pela Rede Globo (JIMENEZ, 2007). No entanto, a Rede TV! tem o mérito de ter 

realizado a primeira transmissão digital em alta definição em 3D do mundo na televisão aberta, 

em que transmitiu o programa “Pânico na TV” em 2010 (ROSELL, 2010). "A TV digital, além de 

proporcionar uma melhoria na qualidade em assistir à televisão, com perfeição nas imagens e 

no áudio, também, permitirá ao telespectador reagir, responder ao que está assistindo" 

(BARRETO, 2011, p. 22). 

Apesar da possibilidade de interatividade, a TV digital aberta brasileira ainda não 

proporciona este recurso, isto devido ainda a restrições do middleware Ginga (programa de 

computador que faz a mediação entre software e demais aplicações). Independente de qual 

emissora, é inegável a influência da televisão no Brasil. Segundo a pesquisa do IBGE, em 2009, 
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95,3% dos domicílios brasileiros possuíam aparelho de TV em cores (TELECO, 2012). Atualmente 

todos os estados Brasileiros recebem sinal de TV Digital atendendo um total de 44.928.910 

possíveis telespectadores no país (FÓRUM SBTVD, 2012). 

 

Problema 

Assim, surge a questão de pesquisa: Como foi realizada a produção e transmissão do 

programa eleitoral obrigatório na cidade de Curitiba no período de eleições para prefeitura e 

câmara de vereadores em 2012? 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo levantar dados sobre a produção e veiculação 

audiovisual televisiva para campanhas políticas para o cargo de prefeito e vereador na cidade 

de Curitiba em 2012. Dentre os objetivos específicos estão levantar dados sobre a produção 

deste conteúdo voltado para a televisão digital. Se este conteúdo foi captado em alta 

definição, em qual resolução, qual o formato utilizado para renderização do material e 

condições de envio para a emissora. Também pretende-se levantar se a televisão faz ou não a 

veiculação do material no formato de alta definição onde ele é transmitido através de 

emissoras que dispõe do sistema digital operante na capital. 

 

Justificativa 

A justificativa do trabalho se dá pela importância do meio televisivo no país, assim 

como, pela substituição da transmissão analógica pela digital em médio prazo. A escolha pela 

cidade de Curitiba se deu por ser a cidade em que se localiza o grupo de pesquisa e onde é 

possível o contato direto com a emissora afiliada da Rede Globo, RPC, assim como, com 

produtora de uma das campanhas veiculadas na cidade. 

 

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa teve abordagem de caráter qualitativo com métodos: entrevista 

semiestruturada e levantamento bibliográfico. Sendo realizada junto a uma das produtoras de 
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material de campanha com a coleta de informações sobre o material produzido e forma de 

veiculação pelas emissoras, assim como, com a emissora RPC, afiliada da Rede Globo. 

 

Considerações finais 

Apesar de haver alguma produção em digital de alta definição (HD), todas as 

campanhas foram veiculadas tanto no padrão analógico quanto digital, no entanto, sempre em 

formato Standard (SD), em nenhum momento em alta definição. A partir da pesquisa aplicada e 

finalizada, abrem-se novas perspectivas para a temática, com possibilidade de aprofundamento 

dos conteúdos abordados e ampliação da amostragem. 
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Dentro das diferentes linguagens visuais do jornalismo, a que está ganhando mais 

destaque nos últimos tempos é a visualização de dados. Herdeiro da infografia jornalística, este 

formato ganhou força graças à combinação de tecnologias: por um lado, as tecnologias que 

geram bases de dados cada vez maiores; por outro, o avanço nas ferramentas que permitem 

gerar representações gráficas desses dados.  

Considerando suas características e os problemas que ela resolve, a visualização é uma 

ferramenta que pode – e deve – ganhar espaço no jornalismo. Bases de dados de proporções 

gigantescas, cada vez mais comuns, são um problema tanto para o jornalista como para o 

leitor. Muitas vezes a falta de ferramentas adequadas para a análise dessas bases deixa o 

jornalista sem poder descobrir informações latentes e a falta de recursos para exibir essas 

informações deixa o leitor somente com a informação passada pelo repórter, sem acesso à 

totalidade da informação. 

Segundo Fidalgo, o jornalismo de dados terá mais importância na produção de notícias 

relevantes: “a mineração de dados é uma forma de descobrir relações relevantes entre dados, 

relações por vezes completamente inesperadas e, por conseguinte, incontestavelmente de 

valor noticioso” (FIDALGO, 2011, p. 166).  

Sendo assim, a incorporação do uso de bases de dados no jornalismo traz ganhos que 

exigem certos conhecimentos para poder aproveitá-los. A tecnologia mudou as bases de dados 

tanto no aspecto da sua criação como no aspecto de sua exploração/navegação/leitura. No 

primeiro aspecto, temos novas formas de alimentá-las. Bases de dados tradicionais, como as 

geradas em um censo de população, têm a possibilidade de ficarem mais complexas e incluírem 
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mais dados. E novos tipos de bases podem ser criadas com novas tecnologias, como a de Player 

Tracking, utilizada pela Fifa na Copa do Mundo de 2010, no qual um sistema gera informações 

do caminho percorrido pelos jogadores (e pela bola) a partir das imagens captadas por quatro 

câmeras. Outro exemplo é a enxurrada de informações sobre gastos de funcionários públicos, 

divulgados por ordem das leis de transparência. A informação enviada à internet pelos seus 

usuários, como os metadados (gerados pela câmera que incluem, por exemplo, 

georreferenciamento) e tags (palavras-chave informadas pelo fotógrafo ou por outros 

usuários) presentes em fotografias postadas no Flickr, também pode compor uma base de 

dados extensa para quem quiser compilar e consolidar os dados. A extração de dados de 

sistemas fechados também pode ser considerada, já que eles estão disponíveis ao público, mas 

escondidos em sistemas de difícil acesso, e têm que ser extraídos por meios automatizados. 

No aspecto da exploração das bases de dados, a tecnologia facilita tarefas que, se 

feitas à mão, levariam muito tempo ou seriam impossíveis. Manualmente, é possível pegar um 

dado aqui ou ali (desde que a base tiver sido planejada para ser consultada, organizada 

alfabeticamente ou ter uma interface para fazer consultas, por exemplo), mas sem as 

possibilidades que o computador nos dá. Dependendo do tipo de dados de cada base, há várias 

maneiras de se aproximar a ela, ou de minerar seus dados. Uma abordagem possível é a 

matemática, possibilitada principalmente por softwares de planilhas, como o Excel, e de 

bancos de dados, como o Access. É possível fazer operações entre seus números, para 

transformar números absolutos em números relativos, possíveis de serem comparados entre 

si; classificar elementos por rank; contar quantos elementos cumprem ou não uma 

determinada condição; realizar buscas por padrões específicos, como o número de um 

documento; resumir os dados utilizando médias e medianas; e um longo etcétera. 

Esse método gera pistas para informações, constatações, e informações pontuais que 

podem ser transmitidas ao público ou podem apenas ser usadas pelo jornalista. De qualquer 

maneira, as informações provenientes destes métodos podem até resumir os dados presentes 

na base, mas em um processo de edição tradicional, no qual há perda de dados. O cálculo de 

uma média não representa cada um dos valores. Critérios para escolher quais valores de uma 

série deverão ser mostrados sempre terão um grau de arbitrariedade e podem ser úteis para o 

propósito de uma investigação jornalística específica, mas inúteis para outra. Em alguns casos, 
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pode ser interessante que a população em geral também tenha acesso aos dados, mas algumas 

bases podem ser complexas para serem compreendidas. A visualização se apresenta como 

uma alternativa plausível para melhorar o acesso a esses grandes volumes de dados.  

Em uma visualização se determina um código visual, com maior ou menor carga 

semântica, cujas variáveis gráficas (BERTIN, 1986, p. 186) representam aspectos numéricos (ou 

que tenham sido transpostos para uma linguagem numérica). Uma das premissas de uma 

visualização, segundo Manovich (2011, p. 157), é que ela contenha e represente graficamente a 

totalidade da informação disponível. Elas manteriam, portanto, a mesma característica de não 

ter um direcionamento da informação. 

As tecnologias informáticas, além de facilitar a produção de visualizações, permitem 

também a sua exibição. Dispositivos de altíssima resolução permitem a exibição dos mais 

pequenos detalhes, sem perdas de informação visual (MANOVICH, 2011). Refinamentos no 

processo de impressão (TUFTE, 1990) também atingem o mesmo objetivo. E visualizações de 

dados de alta densidade permitem que os leitores naveguem pelos dados e escolham os que 

lhes interessam, construindo suas próprias narrativas (TUFTE, 1990). E como auxílio para esta 

navegação temos a vantagem que as visualizações são geralmente derivadas dos já 

estabelecidos gráficos estatísticos presentes na infografia jornalística, o que garante sua 

usabilidade.  

Apesar da popularização dessas técnicas, o uso por parte do jornalismo continua 

limitado. Prova disso é que os exemplos de visualização mais interessantes vêm de 

profissionais que reúnem o tino de encontrar informações em bases de dados e têm as 

habilidades de programação e design para chegar a um resultado desejado. De certa maneira, 

são eles quem deram um pontapé inicial para que o jornalismo considerasse o uso de 

visualizações complexas que vão além dos já tradicionais infográficos. 

Alguns meios, como o The New York Times e o The Guardian, utilizaram esse recurso 

para contar histórias e agora produzem visualizações com frequência, como uma linguagem 

estabelecida, mas com cuidados textuais e imagéticos para garantir que seja compreendidos 

pela maior parte da audiência. É essa transição dos artistas programadores para o jornalismo 

que definirá as possibilidades da visualização como uma linguagem jornalística. 
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Para que a visualização de dados se afirme como linguagem jornalística, 

principalmente quando for a única forma de comunicar grandes volumes de dados, é 

necessário uma atenção especial ao espectro de leitores no que se refere a facilitar a sua 

compreensão. Esse apoio ao leitor pode se dar, por exemplo, através de legendas e explicações 

sobre como fazer a leitura. Dentro dessa compreensão, também é necessário considerar que as 

visualizações sejam adequadas ao suporte final, seja impresso, web, vídeo ou outro.  

Há vários recursos de software que permitem que qualquer pessoa faça visualizações 

com facilidade. Porém, ainda é necessário conhecimento prévio do assunto que se quer 

abordar, para escolher qual dos modelos pré-existentes é o mais adequado. E conhecimentos 

de programação dão a liberdade de não ter que se adaptar aos formatos predeterminados dos 

softwares já existentes. 

É necessário um conhecimento multidisciplinar para a realização de visualizações 

dentro do jornalismo, independente da ferramenta escolhida. É necessário conhecimento 

jornalístico para ver o que é interessante, conhecimento de estatística para escolher os dados 

corretos e fazer operações entre eles a fim de gerar números mais úteis, conhecimentos de 

design para produzir uma visualização que seja possível de ser reproduzida no suporte 

escolhido, e os conhecimentos da própria ferramenta que vai gerar a visualização, seja uma 

ferramenta específica ou uma linguagem de programação. O realizador da visualização pode 

prescindir de alguns desses conhecimentos, mas, mais cedo ou mais tarde, precisará de ajuda 

para suprir o que falta. 

O jornalismo tem se aproveitado cada vez mais de linguagens visuais, como a 

infografia, através da qual a visualização começou a entrar nos meios massivos. Porém, a 

visualização têm características de linguagem que é necessário compreender melhor. Sua não 

linearidade faz com que o processo de edição não tenha paralelos. Em outras linguagens 

jornalísticas, como a reportagem, o vídeo, a fotografia ou até os infográficos jornalísticos, há 

decisões de corte, de deixar material de fora, mas não dentro da ação de um gatekeeper, e sim 

por mera limitação física do tamanho disponível para um texto ou o tempo disponível para uma 

matéria. Isso é diferente nas visualizações: uma de suas características é que não haja cortes 

nos dados; absolutamente toda a informação disponível é usada na confecção da imagem final. 
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McLuhan (1974) afirmava que o surgimento de um novo meio de comunicação alterava 

os meios já existentes. Assim como o rádio foi modificado pelo surgimento da televisão, a 

visualização está modificando a infografia jornalística tradicional, fornecendo-lhe novas 

possibilidades; e também o jornalismo em si, oferecendo a possibilidade de apresentar ao leitor 

uma base de dados em sua totalidade, o que não era possível até então.  

De modo geral, o jornalismo ainda não absorveu essa influência e não definiu o papel 

de uma linguagem com essas características. Alguns experimentos, geralmente realizados por 

pessoas que combinavam habilidades em design e programação com curiosidade de construir e 

explorar bases de dados, encorajaram que alguns meios experimentassem usar visualizações 

como recurso jornalístico. Neste momento, que pode ser chamado de transição, é necessário 

pensar em melhorar as possibilidades e capacitar o jornalismo (e talvez os jornalistas) para 

identificar situações em que visualizações sejam úteis e o que é necessário para fazê-las. 

Também é necessário pensar nas necessidades do leitor quanto a repertório e capacidade de 

extrair informação das visualizações fornecidas.  

As características e possibilidades da visualização não têm paralelo nem precedente. 

Sua compreensão é fundamental para identificar oportunidades de usá-la e, quando isso 

acontecer, ter um mínimo de recursos para realizá-la. Será feita pesquisa bibliográfica para 

conceituar os elementos pesquisados em um diálogo com autores das áreas do design da 

informação e da comunicação, e para aportar base teórica para uma posterior pesquisa 

descritiva, onde serão analisados alguns exemplos de visualizações de dados, tanto publicadas 

em um meio jornalístico como em outros contextos. Serão escolhidos seis exemplos de 

visualizações de dados, sendo três dentro de um contexto de mídia de massa e três que não 

necessariamente têm objetivos jornalísticos, mas têm um caráter exploratório. 
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