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RESUMO 

 
Esta pesquisa sobre produção e consumo de produtos orgânicos parte da realidade encontrada hoje no 
Brasil, especialmente na região metropolitana de Feira de Santana1 no estado da Bahia, sobre esta temática. 
O presente trabalho é uma discussão bibliográfica de abordagem qualitativa que visa identificar dialéticas 
enfrentadas por este segmento econômico tendo por objetivo central propor um meio de transformar o 
trabalho com a agricultura orgânica viável para o produtor e o consumidor. Para tanto este texto conceitua 
agricultura orgânica, identifica a realidade atual do setor no Brasil e discute a importância da relação entre o 
consumidor e o produtor tendo em vista gerar melhor qualidade de vida para ambos. 
 

Palavras-chave: Agricultura Orgânica. Produto Orgânico. Associações de Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Lei Complementar Estadual nº 35 (LCE 35/2011 )sancionada pelo governador Jaques Wagner em 6 de julho de 

2011. Entrou em vigor a partir do dia 7 de julho de 2011, dia em que o decreto foi publicado no Diário Oficial. 

                                                     

mailto:magalhaes_breno@yahoo.com.br
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APRESENTAÇÃO 

 

Ao se observar minuciosamente as atividades dos pequenos produtores pode-se 

enumerar uma série de fatores que dificultam sua adaptação ao sistema de produção 

orgânico, tais como: 

 Recursos para financiarem as despesas com a certificação do processo de 

produção; 

 Alto custo para assessoria técnica especializada no sistema orgânico; 

 Estrutura física adequada para manipulação e beneficiamento dos 

produtos; 

 Problemas na logística de distribuição e escoação dos produtos. 

Para os pequenos produtores, com áreas de cultivo classificadas como 

agricultura familiar, é possível a comercialização dos produtos orgânicos, sem a 

necessidade de certificação, apenas para venda direta ao consumidor final não podendo 

levar os mesmos a nenhum estabelecimento de comercio formal. Como estes pequenos 

produtores podem então garantir a sustentabilidade de suas lavouras no sistema 

orgânico em regiões nas quais feiras livres destes produtos inexistem? 

Este trabalho deseja propor alternativas para as dificuldades dos pequenos 

produtores lhes possibilitando desenvolver o método de cultivo orgânico de modo 

sustentável, e ainda tendo em vista gerar melhor qualidade de vida para consumidor e o 

produtor discutir a importância desta relação. 

 

 

PROBLEMA 

 

É tema em voga a necessidade do desenvolvimento de atividades econômicas 

sustentáveis. Por este motivo questiona-se o processo tradicional de produção agrícola, 

devido aos riscos que esta pode causar ao meio ambiente, à saúde humana e, por 

consequência, ao futuro das espécies. Como alternativa a esta questão, o número de 

pessoas que aderem ao ideal de uma alimentação e agricultura mais saudável e natural, 
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que respeite o ser humano, à natureza, e, a vida no planeta, cresce a cada dia. O 

Ministério da Agricultura2 define que a agricultura orgânica deve: 

 

 

Promover qualidade de vida com proteção ao meio ambiente. Este é o objetivo 
da produção orgânica vegetal e animal. Sua principal característica é não utilizar 
agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o meio 
ambiente. Para ser considerado orgânico, o processo produtivo contempla o uso 
responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando 
as relações sociais e culturais. O Brasil já ocupa posição de destaque na 
produção mundial de orgânicos. 

 

No Brasil, o sistema de produção orgânico vem crescendo ano a ano e com isto 

este mercado tem chamado atenção pelas novas oportunidades de negócio. Atualmente, 

segundo dados da BioBrazil Fair3, 95% dos alimentos orgânicos são oriundos de 

produtores de pequeno e médio porte. 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE) mais de 80% dos 

agricultores orgânicos brasileiros são da agricultura familiar, destes 94,35% produzem 

sem certificação credenciada. O Estado da Bahia que reunia na época 15.194 propriedades 

com este sistema de produção possuía, no entanto, apenas 453 certificadas por entidade 

credenciada o que representa cerca de 2,98% do total.  

Em contraponto as dificuldades dos pequenos produtores segundo dados da 

publicação digital “Pesquisa - O mercado brasileiro de produtos orgânicos” do IPD 

Orgânicos fica claro a concentração da comercialização do segmento nas grandes redes 

de supermercados, que de olho no potencial de crescimento anual médio, entorno de 

20%, criaram marcas próprias diversificando a oferta de produtos que tomaram conta das 

gôndolas garantindo lucratividade. Hoje cerca de 77% das vendas de orgânico ocorrem 

pelas grandes redes.  

 

 

 

 

                                                           
2http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos 
3Bio Brasil Fair - Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia dados publicado na revista 
Exame.comhttp://exame.abril.com.br/economia/noticias/mercado-de-organicos-espera-faturar-r-1-bilhao-
em-2014 Acesso em 12/08/2013. 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/mercado-de-organicos-espera-faturar-r-1-bilhao-em-2014
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/mercado-de-organicos-espera-faturar-r-1-bilhao-em-2014
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DISCUSSÕES 

 

Diante da realidade, Darolt (2012) apresenta alternativas que são as associações e 

cooperativas de consumo que já existem com sucesso em vários países, principalmente 

nos mais desenvolvidos. A via de saída que vem sendo tomada por muitos adeptos da 

agricultura ecológica está na integração do produtor rural ao consumidor final. O 

estreitamento desta relação, segundo Meishu-Sama (2007), traz benefícios recíprocos: 

para o produtor à medida que recebe o reconhecimento e gratidão daqueles que 

consomem seus produtos, advindo satisfação e felicidade, já para o cidadão urbano a 

segurança, conveniência e maior acessibilidade a alimentos saudáveis, com mais sabor e 

energia vital. 

A formação destes grupos de consumo teria como primeiro passo o 

levantamento e cadastro de famílias de agricultores familiares que sejam adeptos da 

agricultura orgânica, ou pequenos produtores que possuam sistema de produção 

próximo às exigências da legislação para orgânicos em vigência4 para que após 

adequação a mesma possam ser certificados garantindo assim a comercialização de sua 

produção em estabelecimentos comercias.  

Estes produtores teriam sua produção, parcial ou totalmente, financiadas pelos 

associados/cooperados que consumiriam boa parte da mesma podendo também assumir 

papel ativo na venda dos excedentes por meio de uma loja da cooperativa ou associação. 

Os agricultores receberiam ainda orientação e apoio técnico agronômico através de 

consultores contratados por esta. 

Outro aspecto fundamental é a garantia da sustentabilidade e qualidade de vida 

do produtor que não correria o risco de prejuízos que catástrofes naturais como 

intempéries ou ocorrências de pragas, por exemplo, podem causar, pois ao receber 

pagamentos antecipados pela colheita partilha os riscos com seus clientes. Para o 

consumidor este vinculo, além de compromisso social, traz como principais fatores de 

vantagem (DAROLT, 2012): 

 

 

                                                           
4Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Regulamentada em 27 de dezembro de 2007 com a publicação do 
Decreto Nº 6.323 
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 Redução de custo dos produtos com a eliminação de intermediários; 

 Possibilidade de encomendar o plantio de um produto em específico 

(respeitada a possibilidade de produção em face de fatores limitantes como o clima e o 

solo); 

 Determinar o volume de produção de cada hortaliça, vegetal ou fruta 

conforme a demanda de consumo do grupo; 

 Assegurar a procedência e qualidade dos produtos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste modo a proposta de associações/cooperativas de consumo não se 

restringe a uma alternativa baseada apenas em aspectos filosóficos e de estilo de vida, 

que normalmente movem os consumidores de orgânicos, igualmente, trata-se de um 

debate amplo sobre as relações de consumo e o papel representado por cada um de seus 

personagens: produtores e consumidores. 

A alimentação e agricultura orgânica devem ser analisadas não apenas pelo viés 

financeiro, pois não somente este setor econômico deve crescer, mas também, como já 

afirmado, ela deve cumprir seu papel que é proporcionar saúde e vitalidade ao homem e 

ao planeta. 
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APRESENTAÇÃO 

Palavras-chave: Cooperativa. Sustentabilidade. Geração de renda. 

 

 

 A Eco Jeans será uma cooperativa de costureiras, utilizando retalhos de jeans e 

outros materiais, descartados pela linha de produção comercial convencional, na 

confecção de linhas de produtos artesanais e souvenires. 

 O projeto envolve economia criativa, sustentabilidade e ação social, pois a 

utilizaremos retalhos de jeans e outros materiais, descartados pela indústria, visando a 

preservação do meio ambiente e a geração de renda. A sustentabilidade será por meio da 

reutilização de retalhos, hora antes descartados. Já ação social será por cooperativa de 

costureiras para geração de renda. 
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PROBLEMA 

 

Acredita-se em boa demanda com um potencial inicial de R$ 50.000,00/mês. 

O produto é inovador, pois não são comercializados em escalas comerciais e o diferencial 

será a reutilização de retalhos descartados pela linha de produção comercial.  Os 

investimentos necessários serão um espaço físico: barracão e maquinários, carro para 

entregas e publicidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os clientes serão lojas de departamentos, feiras de artesanatos e comércio 

exterior, e com um diferencial por não serem produtos comercializados pelo mercado em 

escala comercial. Os principais concorrentes serão artesãos locais. Pretende-se vender e 

produzir pelo sistema de vendas online, parceria com SEBRAE para exportação, anúncios 

em redes sociais, lojas de departamentos e feiras de artesanatos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Consolidação no mercado de trabalho, geração de renda, inovação, 

sustentabilidade e principalmente geração de renda. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Como funcionaria: 

 

Espaço físico: galpão alugado de aproximadamente 100 metros quadrados, para 

servir de depósito, produção e expedição. 
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Aquisição de matéria-prima: parcerias com fábricas de jeans e confecções em 

geral. 

Seleção de mão de obra: anúncio em jornais e associação de bairros, SENAC, e 

SENAI. 

Desenvolvimento de produtos: graduandos em designer de moda e interiores. 

  Linha de produção: sistema de cooperativa, facção em casa com maquinário, 

ganhos por produção e participação de lucros. 

  Comercial: vendas online, parceria com SEBRAE para exportação, anúncios em 

redes sociais, lojas de departamentos e feiras de artesanato. 

  Financeiro: pagamentos de custo de matéria prima e com mão-de-obra, produção 

e vendas, com rateio final de lucro entre os cooperados. 

 

Linha de produtos: 

 Colchas 

 Almofadas 

 Cúpulas de abajur 

 Utilidades domésticas 

 Peso pra porta 

 Bolsas e  

 Mala de viagem 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o Projeto Eco Jeans é uma ideia inovadora que ainda não existe 

em grande escala de produção, além de propiciar a geração de renda a costureiras e 

outros colaboradores.  

O principal foco será a sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, 

reaproveitamento de materiais que iriam para o lixo.  
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DOS CATADORES DE 

RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE CANOAS E SUA 
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APRESENTAÇÃO 

 

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2008 estimaram a 

coleta de aproximadamente 259.547 toneladas de resíduos sólidos, domiciliares e/ou 

públicos, coletados e/ou recebidos por dia no Brasil (PNSB, 2008). O volume de resíduos 

que se descarta periodicamente tem sido objeto de renda de um elevado número de 

pessoas que trabalham na reciclagem. Estas pessoas sobrevivem da coleta, seleção e 

comercialização de materiais recicláveis e, em muitos casos, organizam-se em grupos, 

visando a maior eficácia produtiva e de renda. 

 O ano de 2010 foi um ano marcante para a Gestão de Resíduos no Brasil, devido 

fundamentalmente a sanção da Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional 

de Resíduos, bem como sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 7.404/2010. Estes 

novos instrumentos legais visam mudar o quadro caótico da Gestão de Resíduos no 

Brasil, principalmente quanto à gestão dos resíduos domiciliares. O destino da crescente 

quantidade de lixo é um problema a ser pensado pela administração pública e a 
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sociedade como um todo. Nesse sentido, a coleta seletiva do lixo é uma ação importante, 

pois é o primeiro passo para a reciclagem do lixo não orgânico. 

 Uma das grandes marcas na Política Nacional de Resíduos é a integração das 

cooperativas e associações de catadores como peças fundamentais dentro da cadeia de 

reciclagem, principalmente no que tange a segregação de resíduos sólidos. Assim, a 

aproximação das entidades ligadas à área de ensino e pesquisa e ações sociais, entes 

públicos e sociedade civil se tornam fundamentais para qualificação e profissionalização 

desses grupos. A qualificação das cooperativas de catadores é um assunto que o governo 

federal apoia, tanto que publicou o Decreto Federal 7.405/2010 que institui o Programa 

Pró-Catador, com o objetivo de criar programas e incentivos para o desenvolvimento das 

cooperativas. 

 

 

PROBLEMA 

 

As atividades organizadas do trabalho de separação e reaproveitamento dos 

resíduos sólidos no Brasil são recentes e vêm se acentuando nos últimos dez anos na 

crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e o esgotamento dos 

recursos não renováveis. Atualmente, o Município de Canoas/RS, o mais populoso da 

região metropolitana de Porto Alegre, com 323.827 habitantes, (estimativa IBGE, 2011), 

apresenta um novo panorama na relação entre o Poder Público e os coletivos de 

catadores. A Prefeitura Municipal de Canoas estabelece um convênio com as Unidades de 

Triagens onde estas tornam-se responsáveis pela coleta e triagem dos resíduos 

domiciliares recicláveis, recebendo por este serviço prestado. Contudo, esta experiência 

pode ser compreendida como um projeto piloto, pois nem o Poder Público, tampouco os 

coletivos de catadores, tinham experenciado tal forma de trabalho. Devido a isto, mais 

precisamente no que tange a gestão (coleta, triagem, comercialização), ainda se 

encontram muitas deficiências. Dentre elas, pode-se destacar a invisibilidade dos 

catadores individuais,  pois estes não foram incluídos na coleta seletiva compartilhada.  
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JUSTIFICATIVA 

 

Articulados aos processos exploratórios do sistema capitalista, os catadores têm 

participado da gestão de resíduos (indiretamente), que constitui uma espécie de inclusão 

precarizada. Este trabalhador, de maneira recorrente, é descrito em situação de 

vulnerabilidade social, considerando-se neste caso a informalidade de vínculos, a 

insalubridade no trabalho, a precariedade de suas moradias e as limitações de acesso aos 

sistemas de educação e saúde pública. Contudo, de outro lado, este contingente vem se 

organizando como protagonista de reivindicações acerca de suas condições de trabalho 

e, além disso, fortalecendo a discussão sobre o tratamento de nossos descartes. 

Mesmo que haja estímulos à criação de cooperativas e associações de catadores, 

conduzidos por entidades representativas e/ou de apoio, são iniciativas ainda incipientes 

e carecem de saberes e políticas públicas que contribuam para a melhoria de qualidade de 

vida destes sujeitos.  

A partir de inserções e levantamentos realizados em pesquisa, podemos avançar 

na análise da realidade de atuação dos catadores. Trazendo, aqui, informações sobre seu 

perfil socioeconômico. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, em um 

levantamento feito para o Programa Brasil Sem Miséria, são aproximadamente 900 

catadores e 853 carroceiros somente no município de Canoas. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada na elaboração deste estudo foi com a aplicação de um 

questionário com 48 questões que refletem dados de identificação, situação familiar, de 

trabalho e renda, escolaridade entre outros para levantamento de diagnóstico 

socioeconômico desta localidade. O levantamento de destes dados ocorreu por meio de 

uma amostra composta por 73 catadores entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013 nas 

regiões: MQ1 e MQ2, Bairro São José, Vila de Passagem (Bairro Fátima), e Cooperativas: 

Coopcamate, Renascer e Coopersol. Entre as questões explicitadas pelos catadores é 

destacado o desconhecimento da cadeia produtiva e dos valores de comercialização, a 
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desarticulação entre os grupos organizados e os catadores informais, o trabalho precário 

e insalubre e o armazenamento inadequado dos resíduos coletados.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

Tendo em vista o exposto, estes trabalhadores encontram-se, como em várias 

partes do Brasil, em situação de precariedade extrema não só nas relações de trabalho, 

mas também nas condições de moradia, acesso aos programas de transferência de renda, 

escolarização, entre outros. Muitas das políticas públicas não têm conseguido atingi-los, 

ou o fazem parcialmente. No caso do catador existem outros fatores que corroboram 

para a vulnerabilização e precarização da atividade, dentre elas, destacamos a falta de 

articulação dos próprios catadores, a relação destes com os compradores 

(atravessadores) e o mercado dos resíduos e, a invisibilidade que provam diuturnamente 

enquanto exercem sua atividade de catação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecer estes sujeitos, avaliar suas condições de trabalho, de renda é 

necessário para que se possa construir parâmetros para orientação de políticas públicas 

de inclusão social e econômica deste segmento, atingindo suas demandas mais urgentes 

aumentando assim seu potencial produtivo, bem como a sua renda. Ao incentivar outras 

iniciativas e sensibilizar as autoridades e a população em geral para a importância da 

catação e para desenvolver novos hábitos de consumo e de relação com o meio ambiente 

percebe-se então que o impacto social vem junto ao econômico, uma das características 

da economia solidária, também chamada de sócio economia, justamente porque 

pressupõe uma economia imbricada no social, que propicia não apenas o lucro ou o 

aumento da renda, mas também a melhoria da qualidade de vida dos seus trabalhadores 

e da comunidade em que estão inseridos. 
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A geração de renda vem acompanhada do fortalecimento de relações de 

solidariedade, amizade e ajuda mútua dentro de cada empreendimento e entre eles, da 

qualificação da participação na tomada de decisões coletivas, do fortalecimento da auto-

estima e da capacidade de expressão e comunicação. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo e finalidade abordar aspectos relacionados 

aos Direitos Humanos e ao meio ambiente, destacando-se instrumentos de proteção e 

suas proporções internacionais. Neste sentido, pretende-se abordar de modo específico 

uma obra de grandes impasses e alvo de polêmicas no Brasil, que é a construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, situada no estado do Pará.  

 

 

OBJETIVOS 

 

O projeto tem por objetivo fomentar a produção de energia elétrica no Brasil e 

assim afastar o risco de possíveis apagões e racionamento de energia. 
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PROBLEMA 

 

Inobstante, os principais problemas em relação à construção da obra estão 

relacionados ao meio ambiente, à realocação de pessoas e ao alagamento de reservas 

indígenas. Com efeito, observando-se o Estado Democrático de Direito, bem como 

analisando diversos posicionamentos em relação à proteção do meio ambiente, avalia-se 

que o contexto não respeita os direitos daqueles atingidos pela construção da obra. Por 

isso, o presente trabalho busca abordar o posicionamento do poder judiciário e elencar as 

vantagens e desvantagens de uma obra de grandes proporções em uma comunidade 

com diversos problemas sociais. 

 

DISCUSSÕES 

 

A ânsia em se aproximar do crescente desenvolvimento tecnológico e industrial 

das nações como Alemanha e Estados Unidos, por meio da energia elétrica, passou a 

operar na estrutura estratégica do país, abandonando-se o carvão vegetal e mineral, bem 

como se olvidando de outras formas de energia, como a eólica. Vale notar, foi por 

iniciativa de empresários e na busca de fomentar a indústria que houve, em 1889, a 

instalação da Usina Hidrelétrica de Marmelos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a primeira 

do Brasil. 

Por certo, hoje a energia elétrica é a grande motriz do desenvolvimento local, 

mas as pesquisas evoluíram para além das hidrelétricas, com a descoberta, criação e 

desenvolvimento das usinas atômicas, eólicas, dentre outras. O Brasil vive hoje um 

momento de grande desenvolvimento econômico e social e que, portanto, demanda 

muito desses meios. Porém, o modelo priorizado é o obtido através das usinas 

hidrelétricas, este que tem gerado muitas dúvidas quanto à sua perpetuidade, visto que 

demanda grandes obras e alagamentos, trazendo, consequentemente, grandes impactos 

na natureza. 

Objetivamente, Belo Monte é o nome dado a uma nova usina hidrelétrica, a qual 

esta sendo construída no Rio Xingu, próximo à cidade de Altamira, no Estado do Para. Sua 

inauguração esta prevista para fevereiro de 2015 e sua idealização teve inicio em 1975, 
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quando foram iniciados os Estudos de Inventario Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu. Sua efetiva construção foi iniciada em 23 de junho de 2011. O custo estimado é da 

ordem de R$ 19 bilhões. O consórcio vencedor do leilão para construir a Usina é o Norte 

Energia S.A. A área alagada para a formação da barragem será de 516 km2, com 

capacidade total instalada de 11.233,1 MW. Em potencia total instalada, ou seja, 11.233 MW 

será a terceira maior hidrelétrica do mundo, ficando atrás apenas da chinesa “Três 

Gargantas” (20.300 MW) e da binacional “Itaipu” (14.000 MW). 

Destarte, desde o inicio do projeto o mesmo foi alvo de forte oposição de 

ambientalistas nacionais e estrangeiros, de comunidades ribeirinhas e indígenas e de 

diversos grupos de pressão. Essa oposição reduziu, e muito, o projeto inicial, que tinha 

por objeto a construção de outras barragens ao longo do rio Xingu, com uma área bem 

maior alagada. Em 2008, o CNPE decidiu que a única usina a ser construída no rio Xingu 

seria a de Belo Monte, diminuindo, ainda que relativamente, o impacto ambiental da 

obra. 

Mesmo assim, há posições divergentes quanto à construção da usina. Os 

ambientalistas defendem que a obra irá impactar de forma onerosa o processo de 

escoamento do rio, pois irá diminuir o fluxo de água, afetando a flora e fauna local, 

causando ainda inúmeros problemas socioeconômicos. O alagamento e a alteração na 

vazão do rio irão inundar permanentemente os igarapés de Altamira e Arubé e também 

parte da área rural de Vitória do Xingu. A vazão alterada irá afetar o transporte fluvial na 

região, o que prejudicará o acesso das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, o acesso 

de médicos, dentistas, bem como ao comercio local. Além disso, a alteração da vazão do 

rio, segundo os especialistas, afetará o ciclo ecológico da região, pois, inclusive, alterará o 

regime de secas e cheias. Enfim, a obra irá alterar os regimes hidrológicos distintos do rio. 

É possível compreender que um dos pontos mais relevantes é a perda da 

biodiversidade. Igualmente, há relação até mesmo com mudanças climáticas na região. 

Apesar das mudanças ambientais fazerem parte da natureza, depreende-se que essas 

alterações naturais se efetivam no longo processo natural. Assim, a intervenção humana 

é prejudicial quando o impacto é tão sensível. 

Juridicamente, o direito ao meio ambiente sadio é difuso, pois todos merecem 

tê-lo em equilíbrio e devem defendê-lo e preservá-lo. A instrumentalização dessa 
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faculdade jurídica é plenamente dependente das políticas de controle, principalmente em 

face da fiscalização estatal, com efeito nas presentes e futuras gerações. 

Mas, as raízes do direito ambiental emergiram há pouco mais de quatro décadas, 

em alguns países industrializados cuja liberdade do mercado expansivo, edificada em uma 

intensa industrialização e no consumo individual e indisciplinado e o consequente 

desequilíbrio ecológico tornaram-se problemas, não somente no interior destes, mas 

também em outros países. 

Em um curto prazo de tempo, o tema relacionado ao meio ambiente, 

desenvolveu-se de forma significativa em nível internacional em razão do alto nível de 

exploração e destruição. Nesse sentido, é possível identificar que o ponto crítico 

relacionado a destruição ocorre devido a técnica de exploração, motivo de grande 

preocupação.  

Diante do contexto de proteção e conservação da biodiversidade como 

potencializadora da vida, em todas as suas formas, o direito humano a um meio ambiente 

equilibrado e, consequentemente, o direito à biodiversidade, já são uma ocorrência 

internacional. 

Nesses termos, pode-se dizer que houve relevante intervenção do Poder 

Judiciário em diversas fases do projeto, principalmente quanto à concessão de licenças 

para a execução da obra. No ano de 2001, houve decisão proferida na Justiça Federal, 

cujo teor veio a conceder uma liminar para a suspensão dos Estudos de Impacto 

Ambiental de Belo Monte. No ano de 2002 o Supremo Tribunal Federal negou a liberação 

para os Estudos de Impacto Ambiental de Belo Monte, sob o fundamento de que a 

Constituição de 1988, no seu artigo 231 reconhece aos índios: 

 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarca-lás, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes". 

 

Neste sentido, além dos dispositivos legais mencionados, o governo deve atentar 

às orientações internacionais, dentre elas a Convenção Americana de Direitos Humanos, a 

Convenção Internacional 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 
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Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, a Convenção sobre Biodiversidade (CBD), 

entre outras.  

É possível identificar que ano de 2011 a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), manifestou-se 

oficialmente posicionando-se a favor da suspensão do processo de licenciamento e 

instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, destacando o prejuízo da construção da 

obra em detrimento dos direitos das comunidades tradicionais que vivem na Bacia do Rio 

Xingu, além dos impactos socioambientais gerados em uma região de vasta 

biodiversidade. 

Enfim, diante do excerto exposto, é possível concluir que a expansão do 

capitalismo econômico em busca do desenvolvimento é vasta e a energia elétrica é 

determinante neste aspecto, pois até os dias atuais é sinônimo de progresso. No âmbito 

ambiental, verifica-se que houve uma grande movimentação internacional desencadeado 

pela exploração desordenada de recursos, ou seja, ocorreu um impacto global, conhecido 

como “mudança climática”, que despertou a necessidade de pensar formas sustentáveis 

de exploração e utilização de recursos. 

Quanto aos direitos humanos relacionados ao meio ambiente, é possível 

constatar que os órgão e entidades fazem menção ao tema de forma indireta, porém 

reconhecem a importância da preservação dos recursos naturais (biodiversidade) em 

âmbito internacional. Assim, em relação à construção de Belo Monte, as discussões sobre 

o projeto se alastraram por vários anos, até que a preocupação em relação à falta de 

energia fomentou a necessidade de executar o projeto, sem se atentar fielmente ao seu 

impacto. 
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Atualmente a agricultura mundial está passando por transformações, onde é cada 

vez mais crescente o apelo da população por uma agricultura de base ecológica, que dê 

qualidade de vida a todos. Este tipo de agricultura opõe-se ao modelo convencional, o 

qual é praticado em larga escala em todas as regiões da Terra.  

Segundo Dias (2006, p. 2): 

 

 

A agricultura convencional é um modo agrícola onde prevalece a busca da maior 
produtividade através da utilização intensa de insumos externos, o que em curto 
prazo, traz resultados econômicos visíveis como o aumento da produtividade e 
eficiência. 
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 É aplicada em grandes propriedades (pelos latifundiários), nas médias e pequenas 

propriedades rurais (pelos agricultores familiares), os quais cultivam mandioca, soja, café, 

leite, cana-de-açúcar, entre outros produtos.  

Esse tipo de agricultura tem as seguintes características: uso intensivo de capital; 

emprego de tecnologia de larga escala; não contabiliza as externalidades ambientais; 

emprega o monocultivo de forma contínua; queima os restos de culturas; padroniza os 

sistemas de cultivos; utiliza exacerbadamente agrotóxicos; produz grande quantidade de 

produtos a curto prazo; vê a propriedade rural como apenas uma área para gerar mais 

capital e lucros financeiros; etc.  

Já a Agroecologia é definida como uma ciência ou disciplina científica, 

multidisciplinar que possui conceitos, princípios, metodologias, que servem para analisar, 

avaliar os agro ecossistemas. Ela vai além de aspectos tecnológicos ou da agronomia, pois 

dá importância às questões econômicas, sociais, ambientais, políticas, culturais, éticas, de 

sustentabilidade. (ALTIEIRI, 2004). 

 É um novo termo e conceito na ciência e agricultura sustentável. Contrasta com a 

agricultura convencional, pois emprega métodos e técnicas de base ecológica, como: 

defensivos agrícolas naturais; poli cultivo; uso reduzido de capital; emprego de baixos 

insumos tecnológicos; defende o uso da cobertura vegetal no solo; utiliza os compostos 

orgânicos; enxerga a propriedade rural como um sistema vivo, em que todos os seres 

biótipos e abiótipos estão interligados. Denomina-se a propriedade por agro ecossistema.  

Diante desta comparação, o presente trabalho foca e utiliza como referência a 

zona rural da cidade de João Pessoa, localizada em área litorânea, a qual apresenta 

propriedades rurais que empregam esses dois tipos de agricultura e que algumas são 

assistidas pela Diretoria de Agricultura Familiar (DAF) do mesmo município, que foi criada 

com o objetivo de incentivar atividades agrícolas sustentáveis. 

 

 

PROBLEMA 

 

Algumas propriedades rurais litorâneas em João Pessoa, que participam da 

agricultura familiar e recebem o mesmo serviço de assistência técnica das propriedades 
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praticantes da agricultura de base ecológica, resistem a transição agroecológica desde a 

criação da DAF.  

Os agricultores preferem continuar praticando a agricultura convencional, ou seja, 

empregar técnicas e métodos que degradam o meio ambiente natural e diminuem a 

biodiversidade, mas que traz alguns retornos, como a grande produção agrícola e lucros 

em curto prazo.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho justifica-se pelo fato de alguns agricultores familiares de 

propriedades rurais de áreas litorâneas de João Pessoa ainda praticarem a agricultura 

convencional, mesmo sendo assistidos pela DAF e ainda terem como seus vizinhos, os 

agricultores agroecológicos.  

Por isso, este trabalho vai tentar mostrar a resistência desses agricultores em 

aderirem a conversão agroecológica em suas propriedades rurais. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Mostrar a resistência de agricultores familiares de propriedades rurais litorâneas 

do Sul da Paraíba em aderirem a transição agroecológica. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho de campo foi dividido em dois momentos cronológicos: 1º - visita a 

Diretoria de Agricultura Familiar, para conhecer melhor as atividades implantadas e 

conversar com os funcionários; 2º - participação da capacitação sobre custos 

agroecológicos, em que havia agricultores praticantes da Agroecologia e da agricultura 

convencional.  
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De acordo com Neves (1996) na pesquisa qualitativa “obtêm dados descritivos 

mediante contatos diretos e interativos do pesquisador com a situação objeto de 

estudo”. Neste tipo de pesquisa foram utilizados o diário de campo e a observação 

participante, definidos a seguir: 

O Diário de campo, o qual Minayo (1993) apud Cardoso (2007) define como sendo 

um objeto que 

 
 

(...) constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 
formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, 
cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema 
da pesquisa. Fala, comportamentos, hábitos, usos costumes, celebrações e 
instituições compõem o quadro das representações sociais. 

 

 

Segundo Valladares (2007, p. 154) “a Observação participante implica saber ouvir, 

escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e 

quando não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa”. 

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Nesta foi necessária a busca por artigos, 

livros e documentos científicos sobre o tema deste trabalho. Cervo e Bervian (1983) apud 

Raupp e Beuren (2006, p. 86) definem a pesquisa bibliográfica como utilizada para 

“explicar um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos”.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

Tanto na conversa com os funcionários da DAF como na capacitação, observou-se 

que os agricultores que ainda praticam a agricultura familiar apresentam resistência 

cultural. De acordo com Silva e Souza (2009, p. 8), “os agricultores demonstraram 

resistência ao tornarem seus cultivos 100% orgânicos. Isto se deve a questão cultural, em 

que ensinamentos técnicos da família foram transmitidos de geração a geração” e fazem 

parte da formação de cada indivíduo. 

De acordo com Santos (2008, p. 6): 
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Resistir pressupõe a capacidade que detém as culturas para defender os traços 
distintivos que as marcam, isso implica a capacidade de articular estratégias 
variadas para manter-se uma história interna específica, com ritmo próprio, 
como um modo peculiar de existir no tempo histórico e no tempo subjetivo. 
 
 

Além desta resistência cultural, tem o fato da agricultura convencional dar 

resultados em curto prazo, devido ao uso de agrotóxicos e outros insumos agrícolas 

industrializados, o qual protege a plantação contra a presença de pragas e outras 

situações. Desta forma, torna o cultivo agrícola mais resistente e não havendo a perda da 

produção por parte dos agricultores. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O homem do campo acostumou-se com as técnicas e métodos da agricultura 

convencional, os quais foram transmitidos por seus genitores e repassadas ao longo de 

décadas de geração para geração.  

 Incorporar novos conceitos da Agroecologia nas atividades agrícolas cotidianas 

desses indivíduos é um verdadeiro desafio para a Diretoria de Agricultura Familiar da 

cidade de João Pessoa/PB, pois tem que mostrar que a agricultura sustentável trará 

benefícios em todos os âmbitos da vida desses agricultores, seja social, econômico, 

cultural, ambiental.  

Sugere-se para a DAF investir em mais capacitações, palestras, dias de campos e 

oficinas para os agricultores, além da realização passar de experimentos agroecológicos 

em propriedades praticantes da agricultura convencional, como meio de sensibilizar esses 

agricultores e mostrar que a Agroecologia é a agricultura do futuro.  
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Carmo (2010), citando pesquisa da Associação Nacional da Indústria de 

Pneumáticos (ANIP), afirma que no Brasil, o setor industrial de pneus movimenta a 

economia com mais de 21 mil empregos diretos e cerca de 100 mil empregos indiretos. O 

autor cita dados da Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus (ABR), para 

o setor de reforma, que alcança uma economia anual de aproximadamente cinco bilhões 

de reais anuais para o ramo de transportes, e de 500 milhões de litros de petróleo. 

Os principais tipos de reformas estruturais nos pneus são: recauchutagem; 

remoldagem; e recapagem. Na técnica de remodelagem, ou pneu remold, toda a parte 

emborrachada externa do pneu é trocada, e os dados originais do fabricante 

desaparecem. 

As vantagens encontradas nos pneus remolds segundo o sítio Pneus Remold são: 

a) o preço representa até 50% mais barato do que os pneus novos; b) é um produto 
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reciclado; c) se traduz em economia de fontes não renováveis de energia, o processo de 

fabricação ou transformação dos pneus remolds utilizam duas vezes menos ar, vinte e 

cinco vezes menos água, economiza 20 litros de petróleo em relação ao pneu novo de 

carro, e de 40 litros para o pneu de caminhonete; d) possuem o mesmo padrão de 

qualidade que os pneus tradicionais e se igualam nos quesitos quilometragem e 

balanceamento.  

O surgimento dessa modalidade do produto provocou transformações 

significativas no segmento de pneus, com a iniciativa de propor alternativas que 

contribuem para a modernização do mercado, incluindo a hipótese da diminuição da 

destruição dos pneus inservíveis jogados a céu aberto. (PNEUS REMOLD). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esse estudo é desenvolvido em um contexto de interação da empresa com o meio 

ambiente, onde se considera que o uso de recursos naturais afeta as relações econômicas 

da empresa, e, por conseguinte seu patrimônio. Nesse sentido, a contabilidade tem o 

desafio de relatar e mensurar essa interação da empresa para o meio ambiente. 

Para cumprir essa função, surgiu uma especialização da contabilidade, 

denominada ambiental. Para Tinoco e Kraemer (2008, p. 161) 

 

Um sistema de contabilidade ambiental pretende fundamentalmente incorporar 
à contabilidade financeira tradicional os efeitos ambientais, identificando de 
forma separada aqueles custos e ingressos relacionados com o meio ambiente, 
em resumo, busca incorporar o conceito de sustentabilidade do meio ambienta 

aos negócios, acolhendo todos os subsistemas de uma empresa. 
 

 

OBJETIVOS 

 

Esse estudo se propõe identificar os gastos ambientais no processo produtivo dos 

pneus remold. Como objetivos específicos propõem-se: a) apresentar a metodologia de 

recuperação de pneus remold; b) identificar os gastos ambientais que envolvem o 

processo produtivo dos pneus remolds. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos se amparam no método dedutivo. Quanto aos 

fins é exploratório e descritivo, e quanto às estratégias de pesquisa utilizará fontes 

documentais e pesquisa de campo.  

Está delimitado a uma empresa nacional, de grande porte com mais de 1.000 

funcionários diretos e quase 5.000 indiretos. Além de sua preocupação ambiental e social, 

devidamente expressas em sua missão e visão mantém programas sociais de diversas 

naturezas, e por esses, acumulou vários prêmios na área de responsabilidade ambiental. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

A atividade principal da empresa por si só, já é um case de responsabilidade 

ambiental, uma vez que os pneus são resíduos de difícil eliminação. Não são 

biodegradáveis e seu volume torna o transporte e o armazenamento complicados. 

As carcaças, utilizadas como matéria prima, são coletadas em lojas e pontos de 

coleta pré- estabelecidos, ao chegar na empresa é feita uma pré-seleção e limpeza das 

mesmas, separando por modelo e tamanhos. Os pneus que não tem condições de 

recuperação são picados, e levados à usina Petrobrás em São Mateus do Sul, onde se 

tornarão combustíveis depois de agregados ao minério de xisto. 

Outra aplicação para os pneus inservíveis se dá pela transformação desses em pó 

de borracha, que são incorporados ao asfalto, proporcionando maior elasticidade, 

resistência ao envelhecimento, suportando maiores impactos e conferindo maior 

durabilidade ao produto. (RODOVIAS E VIAS). 

Do ponto de vista ambiental, as atividades empresariais devem buscar o uso de 

tecnologias que eliminem, ou reduzam ao máximo, os danos ao meio ambiente. Isso vale 

tanto para a localização quanto para o processo produtivo e para a destinação de 

resíduos. (ALENCASTRO, 2012, p.53). 
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Figura 01: fluxograma processo produtivo de Remoldagem. 

 

Fonte: TRINDADE (2005). 

 

Conforme figura 01 o processo produtivo dos pneus remolds é dividido em 4 

etapas, se inicia no processo de separação e controle de qualidade, após segue para a 

etapa denominada raspa onde ocorrerá a preparação da matéria-prima para a fase 

denominada cobertura onde o pneu recebe a nova camada de borracha e por fim, o 

processo culmina na vulcanização do produto.  
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO AMBIENTAL PRODUÇÃO PERDA

Recebimento de matéria  prima

As carcaças são coletadas em lojas e pontos de

coletas  pré- estabelecidos , ao chegar na  empresa  

é real izada uma pré-seleção e l impeza das

mesmas, separando por modelo e tamanhos . 

X X

Estoque de matéria   prima

Após a l impeza e separação dos pneus por

modelo e tamanho, esses , são armazenados em

baias .

X

Primeira  Inspeção

Processo de anál ise e controle de qual idade do

pneu usado, para veri ficar as condições de

uti l i zação como matéria prima, se s im ele vai

para  o próximo processo de raspagem da banda e 

da latera l , se não, o mesmo é tratado como

res íduo.

X X X

Raspa

É efetuada a raspagem da superfície da carcaça,

visando l impá-las das impurezas e dar textura

para  aderência  da  nova banda de rodagem.

X X

Segunda Inspeção

Controle de qual idade para veri ficar se a carcaça

contém alguma deformidade ou imperfeição

exposta da malha de aço após o processo de

raspagem. 

X X

Apl icação de Cola

A apl icação de cola manual ou por máquina é

efetuada para dar l iga entre a carcaça e a nova

banda de rodagem.

X X

Montagem Banda de Rodagem
Nessa fase é apl icada a nova borracha da banda

de rodagem, pelo processo de extrusão. 
X X

Montagem da latera l

Apl ica-se uma camada de borracha especia l  onde 

serão gravadas as informações referentes ao

pneu, ta is como: medida, marca, índice de carga e

velocidade, dados  do fabricante entre outros .

X X

Balanceamento

Processo eletrônico uti l i zado para veri ficar

a lguma fa l ta de borracha tanto da banda quanto

da latera l , em caso de necess idade é colocado

manualmente uma fi ta  de borracha no loca l .

X

Vulcanização

Os pneus , com os devidos materia is apl icados ,

seguem para o processo de vulcanização. Ao

receber temperatura e pressão ideal a borracha

passa do estado plástico para o elástico dando

res is tência  e maciez necessária  ao pneu.

X X

Manutenção dos  Moldes

Setor responsável  pelo set-up  das  prensas  

vulcanizadoras  e manutenção e l impeza dos  

moldes . Processo de l impeza fei to com 

jateamento de granalha  de vidro.

X X

Inspeção fina l  e l impeza

Para  fina l i zar todo o processo, os  pneus  passam 

por uma inspeção de qual idade, e  l impeza das  

rebarbas

X

Expedição de produto acabado
Os pneus acabados são disponibi l i zados para

comercia l i zação.
X

CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS

PROCESSO PRODUTIVO FABRICAÇÃO DE PNEUS REMOLDADOS
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Os conceitos de contabilidade ambiental que envolvem o processo produtivo, 

compreendem as definições de custos, despesas, perdas, receitas e ganhos. Para Ferreira 

(2011) os custos ambientais são aqueles gastos que ocorrem no processo produtivo, que 

afetam direta ou indiretamente o meio ambiente, por exemplo os custos relativos à 

produção ou à estocagem. 

Segundo Ribeiro (2006) A contabilidade deve incorporar os gastos ambientais 

aos produtos produzidos por meio do custo padrão, orçamentos e provisões. 

A atividade industrial que recupera os pneus pode ser considerada como 

sustentável, além disso, os pneus considerados inservíveis recebem uma destinação 

adequada, dada à longa vida que esses materiais possuem. Analisando o levantamento 

descritivo dessa atividade, verifica-se que a maioria dos custos pode ser considerada 

como custo ambiental, de acordo com o enquadramento proposto por Ribeiro (2006) e 

Ferreira (2007). 

Para ampliar esse estudo, sugere-se o verificar como as empresas produtoras de 

pneus remodelados evidenciam esses gastos ambientais para a sociedade de forma geral. 
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RESUMO 
 
No intuito de identificar o atual estado de conservação dos remanescentes florestais da bacia hidrográfica 

do Ivaí, o presente trabalho utilizou a técnica da classificação supervisionada de imagens dentro de um 

Sistema de Informações Geográficas para identificar e quantificar as áreas com cobertura vegetal ainda 

existentes. O processamento foi aplicado sobre imagens do satélite Landsat 5 e identificou que atualmente 

existem 504.871 ha de florestas sobre toda a área da bacia. Tendo-se como base a área de cobertura 

florestal original da bacia (3.664.635 ha), pode-se verificar uma redução de 86% das áreas de florestas 

naturais da bacia hidrográfica do rio Ivaí. 
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APRESENTAÇÃO 

O crescente uso dos recursos hídricos para fins agrícolas, industriais, de 

abastecimento e saneamento, de geração de energia, de transporte ou mesmo para a 

recreação coloca em evidência os aspectos do meio físico dos sistemas fluviais. Nesse 

sentido, o entendimento da geomorfologia fluvial é estratégico, pois viabiliza a 

exploração sustentada dos recursos naturais para os diversos setores da atividade 

humana. (Santos, 2008; Stevaux et al., 2008). 

Uma das áreas de estudo é o rio Ivaí com uma área de drenagem de 36.587 km² e 

um percurso de 680 km, é a segunda maior bacia hidrográfica interiorana do estado do 

Paraná, com considerável importância agrícola e potencial hidrelétrico. Embora seja um 

rio extremamente importante no que se refere ao aspecto ambiental, ecológico, humano 

e econômico, é um sistema fluvial praticamente desconhecido e informações sobre seu 

regime hidrológico são imprescindíveis no entendimento do funcionamento da bacia. 

(Destefani, 2005). 

Os resultados obtidos com base no mapeamento geomorfológico são necessários 

para o inicio do estudo ambiental para o planejamento das áreas próximas ao rio Ivaí. 

Este conhecimento do espaço leva a uma reflexão de como ocupar o espaço, e das 

compartimentações do relevo podem mesmo evoluir subdivisões políticas e econômicas. 

 

OBJETIVO 

 

 Identificar, caracterizar e mapear os diferentes remanescentes vegetacionais 

atuais e com isso avaliar o grau de conservação bacia do rio Ivaí, por meio de técnicas de 

geoprocessamento. 
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PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

As imagens de Landsat 5-TM foram obtidas no site do Instituto de Pesquisas 

Espaciais (INPE), que disponibilizam estas gratuitamente. A figura 01 ilustra as 7 cenas 

orbitais utilizadas para a elaboração do mapeamento. 

 

Figura 01 – Localização da Bacia do Rio Ivaí e as respectivas cenas do Satélite Landsat 5. 

 

 

As cenas foram inseridas no software ArcGis9x da empresa ESRI, onde foi 

estruturado um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Dentro do SIG foram aplicadas 

sobre as imagens, técnicas de Georrefenciamento e de Classificação Supervisionada, as 

quais se encontram devidamente georreferenciadas no Sistema de Coordenadas UTM e 

foram submetidas aos processos classificatórios pelo método da Máxima 

Verossimilhança. 

Também foram elaborados mapas ilustrativos para serem anexados nesse 

relatório. 
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RESULTADOS  

 

 Após a criação do Sistema de Informações Geográficas, devidamente estruturado, 

foi realizado o georreferenciamento das imagens do satélite Landsat 5 correspondentes 

às órbitas-ponto 221/78, 222/78, 222/77, 223/77, 222/76, 223/76 e 224/76 ,como pode ser 

observado na Figura 02.  

 

Figura 2 – Imagens do satélite Landsat 5-TM na Bacia do Ivaí. 

 

 
 

Os resultados foram confrontados com os shapes obtidos em um 

projeto da Secretaria do Meio Ambiente que inicialmente utilizou o 

mapeamento da vegetação original elaborado por MAACK (1950) que pode 

ser visualizado na Figura 03. As áreas da vegetação original podem ser 

visualizadas na Tabela 01. 
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Figura 3 - Vegetação original da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí (MAACK, 1950, 
adaptado). 

 

 

 
Tabela 1 - Áreas da vegetação original da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. 

TIPOLOGIA ÁREAS (ha) 

Floresta Estacional Semidecidual 2.792.850,5 

Floresta Ombrófila Mista 856.903,5 

Campos 2.245,3 

Savana 12.636,6 

TOTAL 3.664.635,9 

 

Os resultados obtidos após a classificação supervisionada e a criação dos 

polígonos mostram que ocorreu uma redução em todas as tipologias vegetais. A região 

dos campos e de Floresta Ombrófila Mista foram as mais afetadas nos últimos anos, 
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ocorrendo uma redução de aproximadamente 56% e 30%, respectivamente. As áreas dos 

remanescentes florestais atuais obtidos no presente trabalho estão apresentados na 

tabela 2 e o mapa elaborado na figura 6. 

 

Tabela 2 - Áreas da vegetação atual da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí. 
TIPOLOGIA ÁREAS (ha) 

Floresta Estacional Semidecidual 243.614 

Floresta Ombrófila Mista 258.957 

Campos 1.256 

Savana 1.044 

TOTAL 504.871 

 

De acordo com os dados supracitados é possível concluir a grande devastação 

ocorrida na área de estudo no decorrer dos anos. A redução de 86% de floresta natural 

mostra o quanto há necessidade de estudos intensos que possam reverter este quadro. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

O trabalho realizado apresentou resultados satisfatórios com o esperado, pois os 

mesmos foram comparados com as imagens do Software Google Earth e verificou-se uma 

grande semelhança entre as áreas classificadas como vegetação e as áreas com cobertura 

vegetal que apareciam nas imagens do Google. 

Uma das maiores dificuldades do trabalho foi a falta de experiência na área das 

geociências, pois é uma tecnologia não muito ensinada na graduação e exige muito 

conhecimento para trabalhar com ela, o que vem a exigir muita dedicação do orientador 

em encontros realizados semanalmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação aos resultados, pode-se observar que ouve uma redução de 86% da 

área de cobertura florestal original da bacia demonstrando a grande devastação da 

vegetação que o Estado do Paraná sofreu nos últimos 50 anos.  
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RESUMO 

 

Desde a descoberta da relação entre as vibrações produzidas pela turbulência na passagem do fluxo 
sanguíneo e as fases do ciclo cardíaco por Korotkoff em 1904 o esfigmomanômetro tem sido amplamente 
utilizado até os nossos dias. Sem dúvida isso se dá pela sua aplicabilidade clínica e precisão em efetuar a 
medição da pressão sanguínea arterial não invasiva.    
 
Palavras-chave: Esfigmomanômetros. Metrologia. Metrologia legal. Engenharia clínica. 
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PROBLEMA 

 

Apesar de ser um instrumento versátil e vastamente utilizado, existem diversos 

aspectos metrológicos que influenciam diretamente na medição da pressão que são 

comumente negligenciados por alguns profissionais de saúde. As principais práticas 

comuns adotadas por profissionais contribuem diretamente na inconsistência das 

medições. Desta forma podemos citar:  

a) Utilização de instrumentos importados sem aprovação do Inmetro;  

b) Ajustes e reparos prestados por profissionais não autorizados;  

c) Não execução da verificação no órgão metrológico.      

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por ser um instrumento regulamentado por meio da metrologia legal, o 

esfigmomanômetro não pode ser considerado apenas um instrumento qualquer. A 

manufatura deve obedecer a critérios técnicos rigorosos de qualidade, sua 

comercialização é permitida apenas para empresas que possuem os modelos de 

instrumentos aprovados e a manutenção deve atender a critérios claramente 

estabelecidos. Porém, em pesquisa sobre o assunto, a maioria esmagadora dos 

profissionais de saúde consultados demonstrou falta de conhecimento dos aspectos 

metrológicos envolvidos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho de pesquisa tem primeiramente o propósito de esclarecer 

estes aspectos e demonstrar o descaso com a metrologia legal e com a saúde da 

população, uma vez que tais instrumentos tem a finalidade de auxiliar no diagnóstico e 

avaliação clínica. Porém o objetivo maior não é apenas expor as dificuldades envolvendo 
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o assunto e sim de propor uma solução eficaz, acessível e de fácil implantação a todas as 

unidades de saúde do país.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevista com profissionais da saúde, sendo 

assegurado o anonimato, desta forma a exposição da visão do entrevistado ocorreu sem 

qualquer meio de pesquisa do assunto relacionado. De posse dos resultados, ficaram 

claro quais eram as necessidades e buscou-se por meio de vasta pesquisa acadêmica, 

consulta a profissionais renomados e experimentação, elaborar um curso que se 

contempla todos os aspectos práticos e teóricos envolvendo tais instrumentos. Este 

curso teria por objetivo capacitar a equipe de qualidade, manutenção e de enfermagem 

de hospitais para implantarem ou adotarem os procedimentos adequados para assegurar 

a exatidão metrológica destes instrumentos.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

A pesquisa demonstrou que 87% dos entrevistados desconhecem completamente 

os serviços metrológicos aplicados a tais instrumentos e 80% acredita que os serviços 

podem ser prestados de maneira arbitraria por qualquer profissional de manutenção com 

um mínimo de conhecimento devido a baixa complexibilidade do instrumento. 

Os resultados verificados são lamentáveis, visto que o instrumento em questão 

pode influenciar diretamente o diagnóstico do paciente. Justamente com o objetivo de 

assegurar a saúde dos cidadãos, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia) regulamentou por meio da metrologia legal a fabricação, comercialização, 

verificação e manutenção destes instrumentos. Atualmente a manutenção ou reparo só 

pode  ser realizada por empresas que possuam credenciamento como permissionária 

junto ao órgão Estadual membro da RBMLQ-I (Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade – Inmetro). A fabricação e comercialização devem ser autorizadas por meio de 
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Portaria de aprovação de modelo expedida pelo Inmetro. Já a verificação, ou seja, o ato 

de verificar se o instrumento atende aos critérios claramente estabelecidos antes e 

depois de ser colocado em uso, é uma atribuição exclusiva dos membros da RBMLQ-I 

(Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro) e deve ser realizada 

anualmente e sempre após reparos. Porém, de nada adianta estes esforços 

governamentais para assegurar a integridade da saúde da população se os profissionais 

de saúde, de maneira arbitraria desconsiderarem os regulamentos técnicos 

estabelecidos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de transmitir conceitos corretos sobre estes instrumentos, o autor 

publicou duas obras como material didático e criou o curso intitulado 

“Esfigmomanômetros (Utilização, Reparo e Metrologia)”. O curso está sendo ofertado na 

modalidade  EaD pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Tecnologia Aplicada – IBETA de São 

Paulo - SP.  

O objetivo maior do curso não é fazer cumprir cegamente a legislação, mas sim 

promover o bom senso e a preocupação com o bem estar dos pacientes. Pois, quando 

adotamos procedimentos e metodologias de qualidade, reafirmamos ao paciente que 

estamos preocupados com todos os aspectos que possam contribuir para a sua boa 

recuperação, incluindo o esfigmomanômetro. 
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RESUMO 
 
O foto envelhecimento é um dos principais responsáveis pelas alterações cutâneas e pelo envelhecimento 
precoce, assim como o excesso de mímica facial e o aumento da produção de radicais livres, entre outros. 
Todos esses fatores são intensificados na fase do climatério, devido às modificações hormonais sofridas 
pelas mulheres nesse período, sendo importante para a escolha e para o êxito do tratamento a realização 
de uma avaliação facial. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi elaborar um estudo transversal para 
avaliar o foto envelhecimento facial em mulheres no climatério. METODOLOGIA: Estudo transversal, 
realizado no departamento de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município 
de Natal/RN, que avaliou através do Protocolo de Avaliação Facial as alterações cutâneas e o foto 
envelhecimento das pacientes voluntárias. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Neste estudo, a análise facial nas 
mulheres climatéricas teve por resultado quanto á queixa principal, a grande insatisfação relacionada com 
as rugas. Além disso, observou-se que mulheres com pele alípica e oleosa apresentaram maior facilidade 
para se queimarem e que as rugas, quando profundas apresentam-se de forma estática, enquanto que as 
superficiais de forma dinâmica. Constatou-se prevalência da pele tipo áspera à palpação e quanto à 
hidratação da pele, todas se mostraram com esta bem superficial. CONCLUSÃO: A autoimagem influi na 
percepção da mulher, sendo mais critica na fase do climatério. Portanto, a capacitação de profissionais que 
atendam esse público e o aprimoramento de técnicas que respondam a satisfação destas, trará benefícios 
sim a esta população, melhorando sua imagem corporal, a autoestima e com isso a sua qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Climatério. Foto envelhecimento. Dermato.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Climatério é um período de transição gradual da fase reprodutiva (fértil) da mulher 

para não reprodutiva (não fértil); ou seja, os hormônios produzidos pelo ovário vão 

progressivamente deixando de ser produzidos. Essa fase da vida da mulher é marcada 

pelo aparecimento de diversos sinais e sintomas, entre eles estão: irregularidade 

menstrual, fogachos (ondas de calor), sudorese noturna, insônia, alteração de humor, 

fadiga, alteração da libido e ressecamento vaginal. 

 

 

PROBLEMA 

 

Desde o nascimento, a pele sofre processo de envelhecimento, mas é na fase do 

climatério que esse processo se torna mais intenso, devido às alterações hormonais que 

ocorrem nesse período, causando alterações como: diminuição da espessura e das fibras 

de colágeno, ressecamento da pele, perda da elasticidade e brilho, facilitando dessa 

forma o aparecimento de rugas. Outro fator responsável é o excesso de mímica facial 

ocorrendo pelo uso indevido e solicitação constante da musculatura facial, a qual 

ocasiona o desgaste das estruturas coma as fibras elásticas, determinando o 

enrugamento da pele. (IURASSICH, 2005). 

Quanto ao envelhecimento extrínseco, chamado também de foto envelhecimento, 

que é o termo utilizado para caracterizar o envelhecimento cutâneo decorrente da 

exposição ao sol de forma constante e sem qualquer proteção, tem significativa diferença 

entre a pele que enfrentou apenas o envelhecimento cronológico. Enquanto uma pele 

envelhecida pela passagem do tempo apresenta textura mais lisa, ligeiramente atrofiada, 

com rugas discretas e sem manchas, a pele foto envelhecida tem superfície nodular 

áspera e espessa, repleta de manchas e de rugas acentuadas.  Uma forma clássica de 

testar a extensão do foto envelhecimento é comparar o aspecto de uma parte do corpo 

mais exposta à radiação solar (como o rosto ou as mãos) e de outra mais protegida, como 

os seios ou as axilas. A diferença entre ambas é marcante. (SBCD, 2010). 
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Outro fator ambiental relacionado ao envelhecimento da pele são os radicais 

livres, moléculas instáveis produzidas naturalmente pelo corpo durante o processo de 

queima de oxigênio, que tendem a se associar rapidamente a outras moléculas de carga 

positiva e oxidar.  Quando em excesso, as moléculas podem provocar problemas de 

saúde e acelerar o processo de envelhecimento. Alguns fatores externos que contribuem 

para a produção de radicais livres são a ingesta de álcool, fumo, estresse, poluição, 

alimentos industrializados ricos em gorduras saturadas, além da radiação UV. (SBCD, 

2010). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os tratamentos estéticos faciais, não se resumem apenas na beleza de pele, visam 

também prevenir ou tratar distúrbios, restabelecendo as funções orgânicas do corpo e, 

por conseguinte, ofertar uma resposta positiva na autoimagem (Ross, 2006), (Ramos e 

Silva, 2007). O sucesso do tratamento depende do pleno conhecimento da patologia. 

Portanto, para atingir o êxito, é importante realizar a avaliação para então, se utilizar 

técnicas específicas a fim de se obter bons resultados terapêuticos. (Zins et al, 2006). O 

Protocolo de Avaliação Facial foi desenvolvido com o intuito de promover uma boa 

avaliação, facilitando o processo de revitalização da pele. Tomando conhecimento da 

grande queixa de mulheres, em especial na fase no climatério. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o foto envelhecimento facial das 

mesmas. 

 

 

 

 



 
 

62 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo caracterizou-se como sendo de natureza transversal e contou com a 

participação de 5 pacientes, gênero feminino, com idade variando entre 55 a 67 anos que 

se encontravam em tratamento fisioterápico no departamento de fisioterapia na  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Natal/RN. Os critérios de 

inclusão pautaram-se na voluntariedade, disponibilidade e interesse das pacientes em 

participar do estudo, desde que fossem climatéricas e pós-menopáusicas. Foram 

excluídas as pacientes que não estavam sendo atendidas na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

Foi utilizado como método de análise do foto envelhecimento da face o Protocolo 

de Avaliação Facial (PAF). Não foi realizado o Protocolo todo, devido à falta de materiais 

para continuidade do mesmo, sendo realizado até o tópico palpação.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

A crescente preocupação das mulheres quanto aos sinais e sintomas advindos da 

fase do climatério trouxe aos profissionais de saúde a necessidade de um maior 

conhecimento acerca das principais queixas relacionadas à autoimagem das 

mesmas. Neste estudo, a análise facial nas mulheres climatéricas teve por resultado 

quanto a queixa principal, a grande insatisfação relacionada às rugas, tendo como 

potencial agente causador a exposição exacerbada a luz solar mesmo com o uso de 

protetor solar. Mas, vale salientar que as mulheres que fazem uso de protetor solar ou de 

algum outro recurso de proteção de forma constante, têm menos chances de apresentar 

alterações cutâneas como: manchas, rugas e flacidez, devido à exposição ao sol, do que 

as mulheres que não fazem o uso de nenhum recurso para proteger a pele da radiação 

solar. 

No tópico pilosidade foi observado que duas das entrevistadas não apresentam 

pelos na região facial e três apresentam pelos em regiões de buço, face e pescoço. 

Entretanto, apesar de ser motivo de queixa, é um mecanismo natural de defesa contra a 



 
 

63 
 

radiação solar.  Conforme a classificação de Fitzpatrick, relacionada ao tipo de pele de 

nossa amostra, foi visto que as mulheres com pele alípica e oleosa apresentaram maior 

facilidade para se queimarem, tendo classificação de tipo I e II de Fitzpatrick. (tabela I). 

 

Tabela I- Relação entre o tipo de pele e a Classificação de Fitzpatrick. 

Pele 

X 

Classif 

Eudérmica Mista Alípica Oleosa 

Tipo I   2 3 

Tipo II     

Tipo III   1  

Tipo IV 4    

Tipo V     

Tipo VI 5    

 

Nenhuma das entrevistadas apresentou acne, visto que de acordo com a 

literatura, esse fator é associado ao climatério em fases que ainda há menstruação e, no 

caso delas não ocorre mais. Quando se relaciona o tipo de ruga com a classificação de 

Tsuji, percebe-se que as mulheres que tem rugas profundas as apresentam de forma 

estática, já as superficiais as têm de forma dinâmica. (tabela II) 

 

Tabela II- Relação entre o tipo de ruga e a Classificação de Tsuji. 

Tipo X Classificação Estática Dinâmica 

Superficial  3 

Profunda 1,2,4 5 

 

A prevalência da pele do tipo áspera à palpação é caracterizada pela desidratação 

que ocorre na fase do climatério, repercutindo também em ocorrência de ressecamento, 

descamação, ausência de brilho, entre outros, devido à diminuição da ação estrogênica 

sobre as fibras colágenas do tecido epitelial. Quanto à hidratação da pele, todas se 
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mostraram com esta bem superficial, exceto uma voluntária que apresentou hidratação 

profunda. Além disso, observou-se que as avaliadas todas apresentaram tônus normal. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do estudo pode-se observar o quão importante é a autoimagem e quanto 

ela influi na percepção da mulher, sendo esta mais crítica na fase do climatério, visto que 

está associado á outras alterações que as tornam mais susceptíveis ao agravamento da 

sua qualidade de vida. O foto envelhecimento facial diminui a autoestima, podendo 

evoluir para problemas mais sérios como o câncer de pele. Portanto, a capacitação de 

profissionais que atendam esse público e o aprimoramento de técnicas que respondam a 

satisfação destas, trará benefícios sim a esta população, melhorando sua imagem 

corporal, a autoestima e consequentemente, a qualidade de vida. 
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APRESENTAÇÃO 
 
CERATOCONE   é uma doença da córnea, caracterizada pelo aumento progressivo e irreversível de sua 
curvatura, bem como pela diminuição progressiva de sua espessura. A Ceratocone (do Grego: kerato- chifre, 
córnea; e konos cone), não é inflamatória, porém é progressiva no olho, na qual mudanças estruturais  na 
córnea (alteram sua biomecânica - resistência e elasticidade) a tornam mais fina e a modificam. A principal 
consequência do Ceratocone é a diminuição da acuidade visual (visão) proveniente do astigmatismo 
irregular (distorção da imagem causada pela alteração da curvatura normal da córnea). Visão borrada, 
imagens fantasmas, sensibilidade à luz e presença de halos noturnos são os principais sintomas relatados 
pelos pacientes. Trata-se da distrofia mais comum da córnea, afetando uma em cada 2.000 pessoas, 
parecendo ocorrer em populações em todo o mundo, embora alguns grupos étnicos apresentem uma 
prevalência maior que outros. Costuma aparecer na adolescência e progredir até os 30-45 anos de vida. 
  

Imagens vistas por alguém com ceratocone 

 

Fonte: Wikipédia 
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PROBLEMA 

 

CAUSAS      Vários estudos demonstram que o ceratocone é multifatorial: existem alguns 

fatores que atuam acelerando sua progressão e que podem ser: genéticos, ambientais, 

celulares e traumas repetitivos durante o hábito de coçar os olhos cronicamente. 

Acredita-se também que a infecção por alguns vírus possa desencadear reações 

imunológicas capazes de contribuir para que qualquer um deles possa ser o causa da 

formação da doença. O ceratocone apresenta-se como um astigmatismo irregular, 

levando o paciente a trocar o grau do astigmatismo com frequência. Dentre as doenças já 

associadas a ele podemos citar a rinite, a alergia crônica (atopia), e a Síndrome de Down; 

pode ser também causado pelo trauma mecânico em alergias na córnea bem como pela 

liberação de substâncias pró-inflamatórias na lágrima. A causa exata do 

aparecimento ainda permanece desconhecida. Porém sabe-se que alguns genes estão 

diretamente envolvidos no aparecimento da doença. Por isso, sua presença é mais 

comum em membros de uma mesma família. Entretanto, sua evolução pode ser distinta 

entre os membros da família.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

DIAGNÓSTICO: Pode ser diagnosticado como de grau I (incipiente), grau II (moderado), 

grau III (alto) e grau IV (avançado), entretanto, atualmente alguns especialistas 

consideram também grau V (extremo). A morfologia do cone pode ser nipple (pequeno: 

5 mm. e próximo ao centro da córnea, oval (mais largo, inferior), ou global (mais de 75% da 

córnea é afetada). A evolução é geralmente progressiva, mas não existe um padrão que 

possa ser adotado. Recomenda-se que sejam feitas visitas periódicas ao especialista para 

que se possa fazer um acompanhamento detalhado. O exame inicial pode ser feito 

através de exame de ceratometria manual, com a presença de astigmatismo irregular. 

Casos avançados podem exceder a capacidade deste equipamento de medir a curvatura e 

astigmatismo corneano. Com o uso da lâmpada de fenda (biomicroscópio), o especialista 

poderá avaliar a córnea e investigar a presença de sinais de ectsia corneana,  a presença 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_fenda
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de sinais como um anel de pigmentação marrom-amarelado ou verde-oliva, finas linhas de 

estrias ao longo da córnea devido ao seu afinamento e esticamento. Um ceratocone 

altamente pronunciado, pode criar uma identação da pálpebra inferior em forma de V 

quando o paciente olha para baixo, conhecido como sinal de Munson.  

 

TRATAMENTOS 

O objetivo do tratamento é proporcionar a melhor visão possível ao paciente, de acordo 

com o estágio e a severidade da doença, bem como das necessidades individuais de cada 

um. Durante a consulta de avaliação, exames específicos nos ajudam a definir qual o 

estágio do ceratocone e a melhor indicação de tratamento para cada caso. Nos casos 

iniciais pode ser suficiente o uso de óculos. Conforme a evolução da doença, podemos 

dispor do auxílio de lentes de contato específicas. Óculos.  

 A primeira opção que o paciente recebe é a prescrição de óculos, na maior parte 

das vezes em casos iniciais da doença, quando a miopia e o astigmatismo irregular 

possibilitam obter uma acuidade visual aceitável, a acuidade visual satisfatória não 

corresponde a qualidade visual, ou seja, o paciente precisa rever a sua refração com seu 

especialista e trocar as lentes de seus óculos com maior frequência. Em estágios iniciais a 

moderados, quando a qualidade visual começa a decair,os óculos e as lentes de contato 

podem não mais corrigir satisfatoriamente a visão e a partir deste ponto há a indicação 

clara de lentes e contato especiais o para ceratocone. 

 

Lentes de Contatos 

 

Lente Rígida 

 

A adaptação de lentes de contato deve ser feita por profissionais experientes que 

possam dar o devido acompanhamento e orientação ao paciente. Uma lente mal 

adaptada ou de má qualidade pode causar erosão de córnea, ceratite, hidropsia seguida 

de leucoma, edema de córnea e infecções oculares.   Lentes de contato convencionais  - As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lpebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_de_Munson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acuidade_visual
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidropsia
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lentes de contato podem ser inicialmente de curvas básicas mais simples, nos casos 

iniciais de ceratocone frusto ou subclínico, e especiais que são de geometria mais 

complexa nos casos de moderados a avançados. Existem lentes gelatinosas especiais 

para o ceratocone, mas são limitadas a casos iniciais e geralmente a qualidade de visão é 

bem inferior a obtida com lentes rígidas. As lentes de contato melhor indicadas para o 

ceratocone são as lentes rígidas gás permeáveis (RGPs), pois estas melhor corrigem as 

irregularidades da córnea preenchendo estas com o fluido lacrimal, criando o efeito de 

uma córnea com superfície regular, e assim proporcionando uma maior acuidade visual e 

permitindo a córnea receber oxigênio e os nutrientes da lágrima com maior eficiência. 

 

 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM CIRURGIAS E LENTES Lentes de contato RGPs de alta 

performance. Muitos tipos de lentes  especiais tem sido desenvolvidas para o ceratocone, 

e os pacientes podem procurar clínicas especializadas em adaptação de lentes em 

córneas irregulares, e os adaptadores que tem experiência em casos complexos, que 

disponha de lentes especiais de alta qualidade e tecnologia. Hoje em dia, as lentes de 

contato RGPs de alta performance  permitem a adaptação em casos de ceratocone 

extremos, que pensava-se serem impossíveis de resolver, e o paciente era indicado para 

transplante de córnea. Com estas novas lentes de desenhos geométricos mais 

complexos, mesmo pacientes com indicação de transplante podem ter uma qualidade de 

visão melhoradas  e estendidas, podendo ter uma melhor qualidade de vida até quando 

chegar a sua vez na fila de transplantes de córnea. 

 

 

 

Transplante de córnea Cirurgia 

 

Fonte Wikipédia 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cornea_transplant.jpg
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O cirurgião irá retirar uma porção central da córnea doente, em forma lenticular, e a 

córnea doada (enxerto) de mesmo tamanho, será colocada no tecido ocular do órgão 

receptor do paciente, sendo posteriormente suturada a este. Não há necessidade de 

suprimento de sangue direto, logo não há a necessidade de que o tipo sanguíneo da 

córnea doadora precise ser o mesmo do receptor. Os bancos de olhos verificam as 

córneas doadas para prevenir que elas não possuam nenhuma doença ou irregularidades 

celulares. A recuperação aguda pode levar entre quatro a seis semanas e, para uma total 

estabilização visual pós-operativa frequentemente leva em torno de doze a 18 meses, 

porém a maior parte permanece estável a longo prazo.   Transplante Lamelar Profundo       

Técnica que remove apenas as camadas anteriores da córnea. É difícil de ser realizada, 

mas representa uma boa opção quando a parte interna da córnea (endotélio) está 

saudável. A técnica mais utilizada é chamada de “Big Bubble” (Grande Bolha), pois ar é 

injetado na córnea para facilitar a separação entre as camadas superficiais e profundas. 

Nessa técnica, somente as 2 camadas mais internas (endotélio e membrana de Descemet) 

permanecem, enquanto que as 3 camadas anteriores (epitélio, camada de Bowmann e 

estroma) são substituídas.   

 

Anel de Ferrara 

                                                           

Fonte Site Laser Vision 

 

Técnicas como o implante de lentes fácicas (ARTISAN), implante de anel estromal e 

implante de lentes intra-oculares podem ser realizadas em casos específicos. Juntamente 

com o  Crosslinking   Collagen crosslinking with riboflavine, consiste na promoção de 

ligações covalentes no colágeno da córnea. A técnica foi desenvolvida em Dresden, 

Alemanha, na Technische Universität Dresden, e embora se tenha demonstrado 

promissora ainda há vários estudos em andamento. A técnica é realizada há mais de 10 

anos e aprovada na Europa, Consiste na remoção do epitélio da região central da córnea, 

de forma a expor a superfície para aplicação de uma solução de riboflavina, que nada 
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mais é que a vitamina B2. A riboflavina é instilada a cada minuto por cerca de 15 a 20 

minutos de modo a concentrar na região estromal (camada mais espessa da cõrnea). A 

ativação do processo é feita por meio da aplicação de radiação UV-A em doses 

controladas por aproximadamente 30 minutos. A técnica vem sendo aceita e realizada 

por vários centros especializados. Estudos com resultados a longo prazo são 

fundamentais para assegurar a real segurança e eficácia deste tratamento para 

ceratocone e outras doenças corneanas.     

 
LENTE ESCLRAL 

 

Fonte: www.ceratocone-tratamentosblogspot.com.br 

 

Estas lentes são inicialmente desenvolvidas e testadas junto ao Instituto de Olhos Dr. Saul 

Bastos (IOSB) que realiza a pesquisa clínica e científica para certificar a qualidade e os 

resultados proporcionados. Somente após um acompanhamento de mais de um ano 

estas lentes foram liberadas para que a Ultralentes pudesse iniciar o processo de 

certificação para a adaptação destas lentes. No ano de 2012 a Ultralentes promoveu o 

primeiro Curso Avançado de Adaptações Especiais que incluiu como tema importante a 

adaptação de lentes esclerais e semiesclerais. Essa lente não pega a córnea, ela encaixa 

com conforto na esclera do olho.    Ceratoplastia lamelar profunda   Uma maneira de 

reduzir o risco de rejeição é utilizar a nova técnica chamada de Ceratoplastia Lamelar 

Anterior Profunda (DALK - "Deep Anterior Lamellar Keratoplasty"). Em um 

enxerto na ceratoplastia lamelar, somente a porção externa (anterior) e principal da 

córnea, o estroma é reposto; a porção interna (posterior da córnea) do paciente é 

mantida, proporcionando uma integridade estrutural adicional para a córnea pós-enxerto. 

Devido as rejeições dos enxertos geralmente iniciarem no endotélio, as chances de uma 

rejeição são bastante reduzidas. Ultracone Ultraflat.   Uma condição essencial para que os 

oftalmologistas interessados nestas novas tecnologias possam utilizá-las é que eles já 

tenham experiência com a adaptação das lentes Ultraconee Ultraflat fabricadas 

pela Ultralentes. Esta condição existe para assegurar que os especialistas envolvidos na 

http://www.ceratocone-tratamentosblogspot.com.br/
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adaptação destas lentes sejam devidamente treinados e preparados para obter os 

melhores resultados possíveis e solucionar as eventuais dificuldades que possam surgir. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É interessante ressaltar que até 10 anos atrás, pelo menos no Brasil, essa doença não era 

divulgada, era tratada como uma doença rara. Em Londrina, no Paraná, no ano 2000, 

quando descobri que tinha essa doença, não havia muitos recursos, existia somente o 

transplante de córnea ou o uso se lentes rígidas e gelatinosas e,  saindo de teste no Brasil 

o Anel de Ferrara. No 3º BBB, Big Brother Brasil, o participante Jean falou sobre essa 

doença e, foi presenteado com uma cirurgia de Implante de Anel de Ferrara atrás da 

cornea. Desde então, tem-se divulgado mais, porém quando se pergunta a alguém sobre 

esta enfermidade, a resposta é que não conhecem ou que nunca ouviram falar. 

 

“CERATOCONE NÃO TEM CURA TEM REABILITAÇÃO” 
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RESUMO 
 
O artigo tem por objetivo despertar a atenção para os problemas de saúde ocasionados pela disposição 
inadequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). A pesquisa foi realizada no bairro Mafrense, situado na 
zona norte da cidade de Teresina-PI. Como etapa inicial do estudo, fez-se um levantamento por meio de 
fichas de notificação na Unidade de Saúde Maria Teresa Melo Costa, com o intuito de verificar a incidência 
de casos de doenças diarreicas na população infantil, incluída na faixa etária de 0 a 9 anos, residente no 
bairro. A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas com os responsáveis pelas crianças, que 
foram atendidas na unidade de saúde, no período compreendido entre 02 de janeiro a 27 de abril de 2007. E 
a terceira e última etapa, consistiu em uma análise sobre as reais percepções dos moradores a respeito da 
relação existente entre lixo e doença, noções sobre higiene, educação ambiental e reciclagem. Com base 
nos dados coletados, verificou-se que a maioria das pessoas entrevistadas percebe que existe uma relação 
entre as doenças diarreicas e a disposição inadequada do lixo, no entanto, observou-se a deposição de RSU 
nas ruas, terrenos baldios e lagoas, apesar do bairro ser beneficiado pelo serviço de coleta, três vezes por 
semana. Esses hábitos revelam a necessidade de investimentos voltados à educação ambiental, que 
propiciem uma mudança comportamental por parte da população residente na área, a fim de amenizar os 
efeitos das doenças relacionadas ao lixo, minimizando os problemas de impacto ambiental. 
 
Palavras-chave: Doenças Diarreicas. Resíduos Sólidos Urbanos. População Infantil. Educação Ambiental. 
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APRESENTAÇÃO  

 

A palavra lixo, originada do latim lix, tem como significado cinzas ou lixívia; por 

sua vez, resíduo, vem do latim residuum, que significa resto, sobra ou sedimento de 

determinada substância, significado este que está mais próximo das questões atuais pela 

sua abrangência. 

Consideram-se resíduos sólidos os materiais heterogêneos, (inertes, minerais e 

orgânicos) resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser 

parcialmente ou totalmente reaproveitados, porém quando não coletados e tratados 

adequadamente, provocam efeitos diretos e indiretos na saúde, além da degradação 

ambiental. Trata- se, portanto, de uma preocupação constante para sociedade. 

Além da coleta, realizada pelo órgão de limpeza pública, é necessário que haja 

uma contribuição individual nos processos de geração, armazenagem e disposição dos 

resíduos. Diante deste fato, a educação ambiental torna-se um instrumento fundamental 

na sensibilização da população quanto às consequências da disposição inadequada dos 

RSU, uma vez que aquisição de informações e conhecimentos é indispensável para 

adoção de comportamentos mais saudáveis e ambientalmente adequados. 

 

 

PROBLEMA  

 

A disposição inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) além de tornar o 

ambiente favorável à atração e ao desenvolvimento de diversos animais e 

microrganismos veiculadores de doenças, provoca incômodos como odor desagradável, 

contribui com mecanismos que provocam enchentes e alagamentos, poluição 

atmosférica, degradação do solo e contaminação da água. 

A qualidade dos serviços de coleta e transporte desses resíduos está relacionada 

ao acondicionamento e armazenamento adequados, etapas nas quais a população tem 

uma participação decisiva. Portanto, esses problemas são de responsabilidade pública, 

individual e coletiva, afim de que sejam evitados “incômodos” para toda comunidade. 
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JUSTIFICATIVA  

 

O lançamento de resíduos sólidos nas áreas urbanas além de, gerar problemas de 

ordem ambiental ocasionam problemas de saúde pública em virtude do acesso de 

vetores e animais domésticos, responsáveis pela transmissão indireta de doenças. Dentre 

os fatores que intervêm na produção dos resíduos sólidos, vale ressaltar os hábitos e 

costumes da população. Neste contexto, o presente estudo apresentou a relação entre o 

mau acondicionamento e deposição inadequada de resíduos sólidos urbanos com o 

desencadeamento de doenças e apontou a educação ambiental como um aspecto 

relevante para minimização desses problemas.  

 

 

OBJETIVOS  

 

O presente estudo tem como objetivo despertar a atenção para os problemas de 

saúde ocasionados pela disposição inadequada de RSU, visando contribuir para 

minimização da proliferação de doenças diarreicas que acometem a população infantil 

residente no Bairro Mafrense, Teresina-PI. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem quanti-qualitativa, onde 

os dados foram obtidos através de questionários, entrevistas e observações para a 

formulação e interpretação dos fenômenos identificados no bairro.  A pesquisa foi 

realizada no bairro Mafrense, zona norte e periférica da cidade de Teresina, estado do 

Piauí, região nordeste do Brasil. Através das fichas de notificação do Centro de Saúde do 

referido bairro, Dra. Maria Teresa de Melo Costa, cedidas por membros da equipe do 

Programa Saúde da Família (PSF), foi obtido o número de casos de doenças diarreicas em 

crianças com idade de 0 a 9 anos, no período compreendido entre 02 de janeiro a 27 de 

abril de 2007, totalizando dezessete semanas. Em seguida, Os responsáveis pelas crianças 
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que foram atendidas na Unidade de saúde foram submetidos a um questionário por meio 

do qual se verificou a “percepção” que elas possuem a respeito da relação entre  resíduos 

sólidos urbanos e o desencadeamento de doenças na população infantil do bairro.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

A cidade de Teresina apresenta na zona norte a confluência dos rios Parnaíba e 

Poti, que banham a cidade, suas áreas mais baixas. Neste local estão localizadas 34 

lagoas, naturais e artificiais, com profundidade e dimensões variadas, que compõem um 

sistema natural de acumulação de água da região. Todas recebem água de chuvas e de 

um sistema integrado de drenagem, composto de vias, canais e galerias que compõem 

um sistema natural de acumulação de água da região. 

Do ponto de vista ambiental, as lagoas encontram-se completamente 

degradadas, devido à ocupação desordenada de suas orlas e por serem desembocaduras 

de esgotos e de lixo, reduzindo a capacidade de escoamento do sistema e 

transformando-as em focos de doenças e de desconforto para a população. 

Com base na pesquisa de campo, pudemos verificar que a incidência de doenças 

diarreicas é mais comum na Rua Rui Barbosa devido à presença de lagoas em seu entorno 

em estado de degradação, em virtude do lançamento de esgotos e resíduos sólidos no 

local, as crianças incluídas na faixa etária de 1 a 4 anos são as que mais adoecem com 

frequência no bairro. Em relação ao acondicionamento do lixo antes da coleta, constatou-

se que as crianças não costumam adoecer quando o lixo é armazenado em sacos 

plásticos e tambores de lixo. Apesar de a maioria das residências possuírem fossas 

sépticas, ocorre o lançamento de esgotos nas ruas, solos e lagoas. Todos os 

entrevistados percebem a relação existente entre o lixo e doenças, no entanto ainda 

cultivam hábitos incorretos. Além disso, grande parte dos moradores acredita que a 

reciclagem do lixo pode se tornar uma fonte de renda, o que evidencia uma 

compreensão, ainda que superficial, a respeito da reutilização dos produtos 

erroneamente dispostos no meio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste contexto, ficam evidentes as inter-relações existentes entre educação, 

saúde e meio ambiente, uma vez que a educação ambiental, assim como a educação em 

saúde são indispensáveis na sensibilização das populações, por meio da aquisição de 

informações que promovam uma mudança comportamental em relação à conservação 

do meio ambiente e essencial a melhoria da qualidade de vida. 
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Diabetes mellitus (DM) é considerada atualmente uma epidemia em curso (WILD 

et al., 2004). O número de pessoas com essa doença está aumentando devido ao maior 

envelhecimento populacional, à urbanização, ao aumento da obesidade e ao 

sedentarismo e à maior sobrevida dos diabéticos. (WHO, 2002).  
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PROBLEMA 

 

Entre os anos de 2000 e 2010, o DM foi responsável por 57.876 mortes em todo o 

país. Neste período, o número saltou de 35,2 mil para 57,8 mil mortes (BRASIL, 2013). 

Além disso, estimou-se que mulheres e homens diabéticos com 50 anos tiveram 

expectativa de morrer em média 5,1 e 5,3 anos mais cedo, respectivamente, do que 

mulheres e homens sem a doença. (CAMPBELL et al., 2012).  

 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a relevância do DM no contexto da saúde pública do Brasil e do 

mundo, a análise de dados de mortalidade são fontes importantes para compreensão da 

doença, podendo orientar melhores alternativas na promoção da saúde, no diagnóstico 

da doença, tratamento e recuperação.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 Os objetivos desse estudo, são analisar a série temporal da mortalidade 

proporcional por grupos de causas, a mortalidade proporcional por DM dentre as 

doenças endócrinas nutricionais e metabólicas e, as taxas de mortalidade específica por 

DM em Curitiba, Paraná, entre 1992 e 2011. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, utilizando o método de 

delineamento de série histórica temporal (estudo de tendências). Os dados foram 

obtidos através do banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
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disponível no DATASUS. (BRASIL, 2013). Como este estudo foi realizado utilizando dados 

secundários de domínio público, não houve necessidade de aprovação do Comitê de 

Ética. Foram selecionados todos os óbitos do período em estudo, que tiveram como 

causa básica o DM. Foram analisadas as seguintes variáveis sobre DM: mortalidade 

proporcional por grupos de causas, mortalidade proporcional por DM dentre as doenças 

endócrinas nutricionais e metabólicas e taxas de mortalidade específica por DM 

(padronizado por idade pelo método direto, utilizando como padrão a população 

brasileira). Foi analisada a tendência temporal da mortalidade por diabetes, usando-se 

modelos de regressão linear, com nível de significância de 5%. O tratamento dos dados foi 

realizado por meio do programa SPSS versão 18.0. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Para a mortalidade proporcional por grupos de causas, as doenças endócrinas 

nutricionais e metabólicas passaram da sexta causa de óbitos (5,5% do total) no primeiro 

quadriênio (1992-1995) para a quinta causa de óbitos em 2011 (7,1% do total). A 

mortalidade proporcional por diabetes dentre as doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas aumentou ao longo do tempo, passando de 63,9% em 1992 para 84% em 2011, 

um aumento de 31,5%. As taxas de mortalidade específicas por DM, para a população em 

geral e padronizadas por idade, aumentaram de 22,2 em 1992 para 36,2 óbitos por 

100.000 habitantes em 2011.  Dentre o total de óbitos pelas doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas, a maioria também foi devida ao diabetes, com aumento do 

percentual ao longo dos anos, em estudo realizado sobre mortalidade por diabetes em 

idosos no município de Maringá, Paraná. (MATHIAS et al., 2004).  

Considerando-se a mortalidade específica por DM por sexo e faixas etárias, 

observaram-se maiores taxas na faixa etária de 50 a 59 anos, e principalmente de 60 anos 

e mais, tanto para os homens como para as mulheres (Figuras 1 e 2). Por outro lado, as 

taxas de mortalidade foram maiores para os homens, na maioria dos anos, em todas as 

faixas etárias, com exceção da faixa etária entre 0 e 29 anos.  
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Figura 1: Taxas de mortalidade específicas por DM (óbitos por 100.000 homens), segundo 

faixa etária. Curitiba, PR, 1992 a 2011. 

 

 

 
 
 

Figura 2: Taxas de mortalidade específicas por DM (óbitos por 100.000 mulheres), 

segundo faixa etária. Curitiba, PR, 1992 a 2011. 

 

 

A análise estatística de regressão linear dos coeficientes para a população total, 

padronizados por idade, resultou a tendência estatisticamente significativa (p<0,001) 

para aumento da mortalidade em Curitiba. Também observou-se tendência crescente de 

mortalidade para os homens de 60 anos e mais (p<0,001) e de 50 a 59 anos (p=0,006). 

Para as mulheres observou-se tendência de mortalidade decrescente entre 49 a 50 anos 

(p=0,044), sendo que em nenhuma faixa etária foi observada tendência crescente de 

mortalidade (Tabela 1). 
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Tabela 1: Análise de tendências e modelo ajustado de mortalidade específica por DM na 
população geral e segundo sexo e faixa etária, Curitiba, PR, 1992 a 2011. 
 

Sujeitos  Categoria  Modelo  R2  p  Tendência 

População 

total 
 

Padronizado 

por idade 
 

y= 

14,931+0,6623x 
 51,0  <0,001  crescente 

Homens 

 0-29 anos  
y = 0,9516-

0,0359x 
 23,8  0,029  decrescente 

 30-39 anos  
y = 4,9532-

0,1574x 
 26,0  0,022  decrescente 

 40-49 anos  
y = 

12,293+0,0145x 
 0,1  0,931  estacionária 

 50-59 anos  
y = 

37,741+1,1509x 
 35,5  0,006  crescente 

 60 anos e mais  
y = 

148,31+5,5083x 
 72,3  0,000  crescente 

Mulheres 

 0-29 anos  
y = 0,5463-

0,002x 
 0,2  0,867  estacionária 

 30-39 anos  
y = 2,3705-

0,0077x 
 0,1  0,874  estacionária 

 40-49 anos  
y = 10,882-

0,2387x 
 16,0  0,800  estacionária 

 50-59 anos  
y = 42,418-

0,865x 
 20,8  0,044  decrescente 

 60 anos e mais  
y = 

169,13+2,0506x 
 18,3  0,060  estacionária 
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 Os achados deste estudo são concordantes com a mortalidade por diabetes no 

Brasil, que apresentou tendência de aumento no período de 1996 a 2009 (BRASIL, 2011. 

De modo diferente, as taxas de mortalidade para diabetes em geral têm diminuído em 

outros países, como observado em dados da literatura (LIPSCOMBE et al., 2007; DALE et 

al., 2008). O aumento das taxas de mortalidade encontrado neste estudo poderia ser 

explicado em parte pela melhoria na qualidade dos dados disponíveis sobre mortalidade 

ocorridos nos últimos anos em nosso país (BRASIL, 2013).   

 Considerando-se a distribuição da mortalidade por sexo e faixas etárias, a 

mortalidade aumentou com a idade. Taxas de mortalidade crescente com o avançar da 

idade foram também encontradas em outros estudos (MARTINS et al., 2008;  LESSA, 

1991). No Brasil, entre 1991 e 2010, a mortalidade por DM aumentou entre os homens 

idosos, mas não entre as mulheres idosas (BRASIL, 2012). Em estudo no Reino Unido com 

48.556 pacientes diabéticos, a mortalidade relativa para o diabetes tipo 2 diminuiu em 

homens e mulheres (GULLIFORD; CHARLTON, 2009). 

 Medidas voltadas para a prevenção e controle de fatores de risco devem ser 

prioridade, como mudanças no estilo de vida, alimentação adequada, prática regular de 

atividade física e combate ao tabagismo. Também importantes são o rastreamento e o 

diagnóstico precoce da doença, as intervenções no controle da obesidade, hipertensão 

arterial, dislipidemia e tratamento e controle adequado do diabetes. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados neste estudo podem ser importantes fontes de 

informação para auxiliar profissionais de saúde na definição de condutas e gestores na 

definição de políticas de saúde mais completas, com adequada alocação e 

direcionamento de recursos, considerando a integralidade da atenção para a população 

em geral e especialmente voltada para os idosos. 
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RESUMO 

 

Foi em resposta aos diversos escândalos americanos, envolvendo fraudes, que o governo dos Estados 

Unidos criou a Lei Sarbanes Oxley (SOX) em 30 de julho de 2002, para atribuir responsabilidades aos 

executivos das empresas, impondo sanções por descumprimento ou falta de observância aos normativos, 

com o intuito de evitar maiores prejuízos desta ordem para os Estados Unidos. A Lei visa aperfeiçoar os 

controles financeiros das empresas e apresentar eficiência na governança corporativa, a fim de evitar que 

aconteçam maiores escândalos e prejuízos. Busca garantir transparência na gestão financeira das 

organizações, credibilidade na contabilidade, na auditoria e segurança das informações, busca evitar 

fraudes e fuga dos investidores. Estão sujeitas a essa Lei todas as empresas que negociam títulos no 

mercado financeiro dos Estados Unidos da América. 

Palavras-chaves: Controles Internos. SOX. Lei Sarbanes Oxley. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esse estudo observa a Lei Sarbanes Oxley como um elemento de controle interno. 

Conforme Crepaldi (2011), a importância dos controles internos está relacionada com a 

necessidade de normatização de controles que possam garantir o fluxo das operações e 

informações. Na tomada de decisão, o gestor necessita transformar dados em 

informações, que garantam que o resultado das decisões atinjam os objetivos da 

empresa, nesse cenário, os controles internos conferem a confiabilidade necessária 

inerente a esse processo. 

 

 

PROBLEMA 

 

Diante da relevância dos controles internos no processo decisório das empresas 

surge a seguinte questão: Qual é o nível de conhecimento que acadêmicos concluintes 

do curso de Ciências Contábeis possuem sobre controles internos e mais 

especificamente sobre a SOX?  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estudar a sistemática de empresas que negociam títulos no mercado financeiro 

dos Estados Unidos da América é muito importante, e este estudo deve ser priorizado por 

aqueles que querem manter o adequado relacionamento comercial com o país citado. 

Dessa forma, devem tais gestores agir com transparência na gestão financeira das 

organizações em questão. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse estudo reside em verificar o nível de conhecimento dos 
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acadêmicos concluintes dos cursos de Ciências Contábeis das instituições de Curitiba/ PR, 

sobre a Sarbanes Oxley e controles internos.  

Como objetivos específicos, torna-se necessário: a) levantar referencial teórico 

sobre a SOX e Controles Internos; b) identificar o nível de conhecimento de acadêmicos 

em relação aos controles internos e à SOX. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo restringiu-se a três instituições de Ensino Superior privadas que 

concordaram em participar do estudo, aplicado aos concluintes do curso de Ciências 

Contábeis, a investigação foi aplicada nos meses de abril a maio de 2013. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Considerando a necessidade de utilização de controles internos em diversos níveis 

de especialização para necessidades particulares, os futuros contadores devem possuir 

razoável base de conhecimento sobre o tema para o exercício de sua profissão. 

A classificação metodológica desse estudo é indutiva, quanto aos fins é 

exploratório e descritivo, utilizou como estratégias de pesquisa: bibliográfica; estudo de 

campo e Survey. Tem características de quantitativas, ao que se refere à sintetização e a 

apresentação dos dados e no que tange sua análise é qualitativa. 

Para o estudo foram selecionadas somente as Instituições de ensino superior 

privadas de Curitiba-PR que ofertam no primeiro semestre de 2013 o último ano do curso 

de Ciências Contábeis. O que restringiu para oito instituições a serem investigadas. Para 

aplicar a pesquisa, apenas 3 Instituições das quais possuem concluintes do curso de 

Ciências Contábeis concordaram em participar.  
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Quadro 1: Amostra Refinada 

SIGLAS 

TOTAL DE 

ACADÊ-
MICOS 

NÚMERO DE 
QUESTIO-
NARIOS 
RESPON-

DIDOS 

%  
QUESTIONÁ

RIOS 
VÁLIDOS 

% AMOSTRA 
EXCLUIDO

S 
%  

FAE 50 17 34% 14 82% 3 18% 

UNINTER 26 23 88% 22 96% 1 4% 

UNIBRASIL 32 18 56% 17 94% 1 6% 

 108 58  53 49% 5  

Fonte: As autoras (2013) 

 

 

A técnica utilizada para a realização do trabalho foi o questionário, que 

previamente foi testado por sujeitos que não participaram do estudo, para então ser 

submetido e aprovado pelo comitê de ética do Centro Universitário Uninter. A técnica 

para análise de dados foi a estatística descritiva.  

O estudo contou com 53 questionários válidos, pois 6 deles foram excluídos por 

terem sido preenchidos de forma incompleta, assim a amostragem por acessibilidade 

representa 49% do universo estipulado. 

Aplicados os questionários, observou-se que relação à atividade profissional, mais 

da metade da população pesquisada já trabalha na área contábil, sendo que apenas 7 

formandos trabalham fora da área, o que caracteriza a forte atuação no mercado de 

trabalho. 

A percepção dos respondentes com relação aos controles internos é boa, visto 

que, quase 100% da população pesquisada percebe a existência de controles internos na 

sua atividade profissional, mesmo aqueles que trabalham em áreas afins. Isso aponta que 

os controles internos não são somente utilizados no departamento ou área contábil, mas 

sim pode ser aplicado em demais segmentos de trabalho. 
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Gráfico 1: Nível de conhecimento sobre Controles Internos 

 

Fonte: As autoras (2013) 

 

Os concluintes declararam possuir um nível médio de conhecimento sobre 

controles internos. 

 

Gráfico 2: Conhecimentos da Lei Sarbanes - Oxley 

 

Fonte: As autoras (2013) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atividade profissional dos respondentes, 88% desses, executa alguma atividade 

de controle dentro da sua empresa, seja ela de pequeno, médio e grande porte contra 

apenas 12% que definitivamente não executa. A execução de um controle adequado sobre 

cada sistema operacional é de fundamental importância, pois dessa maneira é possível 

atingir resultados favoráveis inclusive com redução de desperdícios.  

Quanto ao nível de conhecimento dos respondentes com relação à Lei Sarbanes 

Oxley e a sua aplicabilidade no Brasil, encontra – se 66% dos alunos com baixo ou nenhum 

conhecimento, o que mostra a necessidade de se conhecer mais sobre essa Lei que é 

americana, mas é utilizada no Brasil por várias empresas que possuem ações na Bolsa de 

Nova Iorque e, portanto, sujeitas ao enquadramento.  

Entre os respondentes, quase 100% da população pesquisada percebe a existência 

de controles internos na sua atividade profissional. Desses, 88% executa, alguma 

atividade relacionada ao controle interno e 66% declara possuir baixo ou nenhum 

conhecimento, sobre a SOX, O grande ponto positivo dessa lei reside na busca pela 

transparência na gestão financeira das organizações, credibilidade na contabilidade, na 

auditoria e segurança das informações, melhorando a confiabilidade. E sua implantação, 

propicia qualidade nos padrões de controles internos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema dos precatórios públicos somente fora mencionado no ordenamento 

jurídico nacional a partir da Constituição de 1934, permitindo que o pagamento dos 

mesmos fosse feito sem favorecimentos pessoais e por meio de mecanismo mais eficaz. 

(ATALIBA, 1965, p. 34) 

Nesse sentido, os pagamentos passaram a ser efetuados em ordem cronológica de 

apresentação mesmo que naquela época não existiam recursos tecnológicos tais como os 

atuais, sendo que os precatórios requisitórios eram pagos através de formulários 

próprios, escritos a mão. (BASTOS, 1995, p. 29) 

Na mesma época, o único devedor era a Fazenda Federal, e os Estados e os 

Municípios ficavam de fora. Apenas na Constituição de 1946, no seu art. 204, foram 

introduzidos os precatórios de origem estadual e municipal, garantidos pela legislação. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 31) 

Após 1964, com o governo militar, a Constituição passou por mudanças 

significativas tal como o disposto no art. 117 que, de forma clara e objetiva, já estabelecia 
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pagamentos dos créditos devidos pela Fazenda Nacional com ressalvas orçamentarias 

para a realização de tais pagamentos. 

A Constituição de 1988, nos termos do art. 100, tratava dos créditos de natureza 

alimentícia federais, estaduais ou municipais, sendo liquidados conforme ordem 

cronológica, em sentença transitada em julgado e para os precatórios judiciais 

apresentados até 1º de julho, quando inscritos no orçamento público para liquidação. 

(TORRES, 2004, p. 47). 

Uma das últimas discussões sobre a questão dos precatórios fora a promulgação 

da Emenda Constitucional nº 62/2009, implementada entre um turno e outro na sua 

votação, de forma sumária em apenas um dia, violando, em tese, as disposições do art. 60 

§2º da Constituição Federal de 1988, in verbis: “§2º - A proposta será discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 

em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”. 

E ainda o art. 362 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) estabelece que: 

“O interstício entre o primeiro e o segundo turno será de, no mínimo, cinco dias úteis” 

(negrito do autor). 

A EC 62/2009 abordou duas hipóteses de direito de preferência para pagamentos 

de precatórios. Primeiramente, passaram a existir os precatórios de natureza alimentícia 

que são decorrentes de ações judiciais de pensões e suas complementações, 

aposentadorias, benefícios contabilizados como salários, benefícios previdenciários e 

indenizações por morte ou invalidez, conforme art. 100 §2º: 

 

Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) 
anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam 
portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com 
preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao 
triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, 
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será 
pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 

 

Os demais precatórios judiciais seriam decorrentes de ações de desapropriação e 

empréstimo compulsório, obedecendo a uma ordem cronológica tal como era feito 

anteriormente. Para as chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), a lei fixou 

valores de teto máximo para pagamento, o que facilitou o pagamento de precatórios 

com valores até R$ 70 mil, por exemplo. 
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Para efeitos de cálculos, a correção de valores será conforme art. 100 §12 da 

Constituição Federal, utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança e, para fins de compensação de mora, incidirão juros simples no mesmo 

percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, excluindo a incidência de 

juros compensatórios.  

A finalidade da presente pesquisa é analisar as recentes manifestações sobre a 

inconstitucionalidade da referida EC 62/2009, as quais duraram longos quatro anos, 

gerando-se vários entendimentos e conflitos relacionados com a utilização do índice de 

correção para liquidação de valores, ou seja, não mais os condizentes ao uso dos índices 

da caderneta de poupança. 

 

 

PROBLEMA 

 

Os precatórios se dividem em dois grandes grupos distintos: os alimentares e os 

judiciais. Os credores dos precatórios alimentares são considerados, pela emenda 

62/2009, preferenciais por se tratar de pessoas com mais de 60 anos; para aqueles que 

têm doenças graves na forma da lei, essa distinção fere o principio da isonomia, não 

tratando os iguais como iguais e os credores de precatórios judiciais, onerando seu 

recebimento com prazos abusivos em parcelas até 15 anos e depósitos judiciais efetuados 

pelo Executivo Estadual e Municipal com percentagens de 1 a 2% da corrente líquida. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os seguintes argumentos podem ser invocados para justificar a escolha do tema: 

a) Atualidade: tendo em vista a perspectiva contemporânea do estudo do Direito 

Financeiro e do Direito Tributário nas relações de direito público, fica o tema 

motivado, principalmente, pela necessidade do contexto econômico e jurídico da 

atualidade, mais complexo e mais interdisciplinar, tal como a metodologia do 

direito das Finanças Públicas. 
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b) Ineditismo do trabalho: os aspectos institucionais e regulatórios das questões 

relacionadas ao Direito e à Economia não vêm sendo tratados com a prioridade 

necessária. Isso porque a produção literária brasileira é restrita a rápidos 

comentários sobre determinadas questões sem profundidade teórica, deixando-se 

de analisar os problemas e desafios para o operador do direito das finanças 

públicas e do Direito Tributário; 

c) Interesse e preparação anterior dos autores: o tema proposto se enquadra no 

contexto da pesquisa desenvolvida pelos autores. 

d) Relevância: o trabalho proposto, alcançando qualidade e profundidade 

necessárias, poderá contribuir para a orientação de futuros trabalhos acadêmicos 

e para a prática profissional, ressaltando-se, novamente, a sua necessidade de 

estudo; 

e) Pertinência: o tema proposto poderá ser objeto de análise e de críticas, 

futuramente, seja no âmbito acadêmico seja no campo profissional (advocacia, 

implementação de políticas públicas etc.). Com efeito, o processo de estudo do 

Direito Financeiro e Tributário ainda vem se desenvolvendo no Brasil, sem 

desmerecer os últimos avanços. O trabalho proposto poderá desenvolver 

contribuição efetiva para esse debate e essa inovação. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos da presente pesquisa são: 

a) Estudar o entendimento do STF sobre a EC 62/2009; 

b) Analisar a questão da demanda por eficiência no pagamento de precatórios no 

Brasil; 

c) Avaliar a aplicação da teoria da Análise Econômica do Direito aos quesitos das 

propostas da gestão financeira da Administração Pública. 
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METODOLOGIA  

 

O método a ser utilizado será o dedutivo, partindo-se do levantamento de 

informações bibliográficas na literatura econômica, de direito tributário e de direito 

financeiro. Como se trata de pesquisa teórica (não empírica), não serão trabalhados 

bancos de dados e nem bases estatísticas para o trabalho, exceto para contextualizações 

pontuais das informações e argumentações apresentadas. Visivelmente, o artigo adota a 

interdisciplinaridade como método apropriado na análise do seu objeto de estudo. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Em face ao tema polêmico e de grande repercussão, a OAB entrou com a ADIN 

4357 em 2009 e 4425 em 2010 para que fosse julgada e declarada inconstitucional e 

somente em 14/03/2013 o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a emenda 62/2009. 

Os Ministros do STF votaram entendimentos diversos e o Presidente do STF, Joaquim 

Barbosa, declarou a emenda parcialmente inconstitucional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Diante dos votos dos senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal a EC 

62/2009 não ficou esclarecida e nem os credores podem ter seu direito liquido e certo 

com sentenças transitadas em julgado o recebimento efetivo dos débitos dos Estados e 

de seus Municípios. 
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APRESENTAÇÃO 

 

         O presente artigo tem o objetivo de mostrar e analisar no contexto atual 

vivenciado pela sociedade brasileira, a qual presenciou um momento histórico e de alta 

relevância no Brasil em relação aos julgamentos de ação penal. Não há dúvidas de que a 

ação penal 4705 colocou em evidência os principais penalistas do país na defesa de 

pessoas acusadas de grave escândalo praticado não somente contra a sociedade 

brasileira, mas também contra o erário do país. 

 

Palavras Chave: STF. Embargos Infringentes. Defesa 

 

PROBLEMAS 

 

O desfecho do processo popularmente conhecido como Ação Penal 470 (o Escândalo do 

Mensalão) fez com que, de forma técnica, o STF6 decidisse se o recurso era cabível ou não  

em ações penais originárias na corte. O objetivo da lide instalada era o de analisar o 

recurso a favor de 12 dos 25 condenados pelo STF. Após uma votação acalorada e 

                                                           
5 Ação Penal conhecida popularmente como “mensalão” 
6 Supremo Tribunal Federal 
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embasada numa forte argumentação por parte de cada ministro, houve um empate de 5 

a 5. No dia18 de setembro de 2013, quarta-feira, o empate resultou em novo desfecho A 

ação penal 470 trouxe uma fase nova para o poder judiciário brasileiro ao expor todos os 

argumentos possíveis dentro de uma hermenêutica moderna. Levou os operadores de 

direito a tecerem teses em defesa de seus clientes, o que exigiu uma busca até as últimas 

consequências em termos de direitos, dentro do mundo jurídico. 

    Pouco conhecido da sociedade em geral, os embargos infringentes são recursos 

previstos e relatados no artigo 609 do CPC7, parágrafo único.8 Este tema também é 

tratado no regimento do STF9. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com o inicio da ação penal 47010, a sociedade acadêmica e jurídica, de forma geral, 

presenciou qualidades da acusação e da defesa. Ocorreram embates de alto nível entre 

profissionais bem preparados e com o conhecimento das entrelinhas jurídicas. 

Argumentações fervorosas foram apresentadas diante da eminente corte, em defesa de 

seus clientes. Diante dos princípios legais de defesa, surge um novo cenário na ação penal 

470, os chamados embargos infringentes. O que podem esses embargos trazer de novo 

para o cenário atual? Os embargos infringentes tem finalidade ser um recurso a mais para 

que o réu exerça seu direito de defesa de forma completa e ampla.  

 

 

 

 

                                                           
7 Código de Processo Civil 
5 Texto completo no Código de Processo Civil artigo 609 parágrafo único 

6 Tema tratado no regimento interno do STF nos artigos 30 a 334, especificamente no artigo 333.7  
7Esta ação penal teve inicio em dois de agosto de dois mil e doze 
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OBJETIVOS 

 

Os objetivos da presente pesquisa são: 

a) Estudar os fatores e motivos que tratam da necessidade de aceitar os embargos 

infringentes. 

b) Analisar o voto em pauta e seu embasamento para o deferimento dos embargos 

na ação penal 470. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método a ser utilizado será o dedutivo, partindo-se do levantamento de 

informações bibliográficas na literatura econômica, de política judiciária e direito 

constitucional. Como se trata de pesquisa teórica (não empírica), não serão trabalhados 

bancos de dados e nem bases estatísticas para o trabalho, exceto para contextualizações 

pontuais das informações e argumentações apresentadas. Visivelmente, o artigo adota a 

interdisciplinaridade como método apropriado na análise do seu objeto de estudo. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

No dia 18 de setembro de 2013, quarta-feira, o empate resultou em  novo desfecho 

com o voto de minerva11 proferido pelo ministro José Celso de Mello Filho.  O referido 

ministro tomou posse em 17 de agosto de 1989, sendo o mais antigo na corte. Como 

esperado, defendeu com veemência o seu voto a favor dos embargos infringentes.  

 O voto de Celso de Mello trouxe perturbações para muitos, em razão de uma 

declaração dada pelo próprio ministro. Segundo Mello, a sua decisão consequentemente, 

seu voto já haviam sido definidos desde o dia 12 de setembro. Era dada como certa a sua 

posição  favorável, pois,  como defensor da ampla defesa, não abriria mão de tal recurso. 

                                                           
11 É o mesmo que voto de desempate. 
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O gabinete do ministro Ricardo Lewandowski fez um estudo para mostrar que houve 

abusos12.  

       Em face das dúvidas em relação aos pontos fundamentais na fixação das penas e a 

uma contradição óbvia por parte dos ministros, permitiu-se que os embargos infringentes 

fossem aceitos. Também é de fundamental importância que a sociedade reconheça a 

existência dos princípios constitucionais contidos  

no art. 5º da Constituição da República, como o princípio da Isonomia13. De acordo com tal 

princípio,  todos são iguais perante a lei e, teoricamente, todos devem ter o mesmo 

direito aos recursos de defesa em qualquer ação penal. O maior bem de proteção jurídica 

é a vida e a liberdade do individuo de ir e vir.  

 O forte apelo midiático da referida ação gerou protestos e clamores da sociedade 

somente em relação à condenação. Entretanto, dificilmente o STF iria julgar um litígio de 

tal proporção baseado somente no aspecto emocional, movido pela pressão popular. O 

objetivo de alguns ministros era o de aplicar o princípio do contraditório e da ampla 

defesa. O Ministro Celso de Mello foi claro ao fundamentar seu voto. Nas palavras do 

próprio ministro Celso de Mello, ao fundamentar seu voto.14  

       Aceitar os embargos infringentes para qualquer caso julgado, originariamente 

significa dizer que não existe outra instância de recurso além do STF. Dessa forma, evita-

se o desmembramento dos processos concentrado este processo em um único tribunal. 

O professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-S) Celso 

Antônio Bandeira de Mello resumem em suas palavras o motivo e o porquê de serem 

aceitos os embargos infringentes pelo STF15.  

Os processos não voltam para as varas estaduais de cada acusado, o que implicaria 

em tornar confuso todo o processo. Sob o ponto de vista do ministro Celso de Mello, 

aceitar os embargos infringentes resulta em problemas com prazos e na necessidade de 

um grande número de juízes e infinitos recursos. Examinar os embargos infringentes não 

                                                           
12 O Ministro Ricardo Lewandowski chegou a conclusão de que as penas foram desproporcionais para 
alguns  condenados, são suas palavras ”Claro que isso foi para superar a prescrição, impondo regime 
fechado. É a única explicação que encontro”. 
13 O Principio da isonomia diz que todos são iguais perante a lei. 
14 Afirmou que ninguém. Absolutamente ninguém pode ser privado (de seu direito de defesa) ainda que se 
revele antagônico o sentido da coletividade. 
15 O Professor Celso de Mello define em brilhante entrevista para o canal Viomundo que “espero que os 
embargos ajudem a mitigar injustiças” 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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significa absolvição dos acusados. Nunca houve exposição de tal proporção por parte dos 

ministros.  Portanto, é impossível dizer que o STF venha a beneficiar os acusados sem 

motivos técnicos. 

         

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         É louvável que se julgue tecnicamente, por meio de debates,  destacando os 

argumentos embasados e comungados em consonância com a Constituição da República. 

A opinião pública, em grande parte, manifesta-se meramente por emoção. Entretanto, é 

necessário lembrar que essa mesma sociedade é responsável por boa parte dos 

problemas gerados em nosso país.    A ação penal 470 é um grande exemplo.            
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 Desde o fim da Segunda Guerra Mundial a Cooperação Internacional tem 

apresentado cada vez mais uma necessidade de reformulação para não perder relevância 

pois as relações entre os países estão em constante transformação. 

 A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento pode ser definida como el 

conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por actores públicos y privados de distintos 

países, que buscan promover un progreso más justo y equilibrado en el mundo16. (SÁNCHEZ, 

p.23, 2002). Essa cooperação está fundamentada na somatória de esforços dos países 

para superar os grandes desafios propostos pelo desenvolvimento através do 

compartilhamento de experiências, conhecimentos e boas práticas.  

                                                           
16  O conjunto de ações criadas e implementadas por atores públicos e privados de diferentes países, 

visando promover um progresso mais justo e equilibrada no mundo (Tradução da autora).  
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 Entretanto, os padrões de cooperação adotados (programas de assistência 

humanitária, bolsas de estudos para estrangeiros, contribuições para organizações 

internacionais, e, especialmente, cooperação técnica) se provaram ineficazes como 

respostas às grandes questões do desenvolvimento, especialmente no que diz respeito às 

condições para alcançar um desenvolvimento sustentável.  

 É nessa lógica que surge a Cooperação Descentralizada, inicialmente como um 

“instrumento de ajuda dos países desenvolvidos aos países menos desenvolvidos” 

(DESSOTTI, p.9, 2009). Após a década de 90, esse conceito passou por uma reavaliação 

“em função dos questionamentos sobre a efetividade dos instrumentos clássicos de 

cooperação na melhoria da qualidade de vida”. (DESSOTTI, p.9, 2009).  

 

This development […] marks the transition from a vertical model for 
cooperation, in which the local government in the ‘North’ transfers resources to 
the local government in the ‘South’, to a horizontal model, in which the 
relationship, between equals and strategic in nature, generates a mutual 
benefit17 .(PASSOLS, p.20). 

 

 A Cooperação Descentralizada tem como uma de suas principais características ser 

el conjunto de iniciativas de cooperación pública al desarrollo que [..] procura estimular las 

capacidades de los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo”18. 

(ROMERO, p.16). Mas sem que se exclua a possibilidade da atuação em conjunto com 

outros agentes locais, ou que atores não governamentais possam ser executores de 

certas ações, porém sempre abaixo da liderança dos governos locais/regionais. Passa a 

ser, portanto, a arena de atuação de uma série de novos atores que surgem da dinâmica 

de transformações das relações internacionais, alterando a lógica de inserção 

internacional dos atores locais, que se caracteriza pela incorporação da cooperação 

multilateral.  

 Devido a tais transformações nas relações internacionais contemporâneas, fica 

evidente a “diversificação de centros de poder, cuja atuação deixa de ser pensada em 

função do Estado para incorporar a sociedade civil organizada”.(VILLA, 2001, p.46). A 
                                                           
17  Este desenvolvimento [...] marca a transição de um modelo vertical de cooperação, em que um 
governo local no "Norte" transfere recursos para um governo local no 'Sul', para um modelo horizontal, em 
que a relação, entre iguais e de natureza estratégica, gera benefício mútuo. (Tradução da autora).  

18  O conjunto de iniciativas que para desenvolvimento público que [..] procura incentivar as 
capacidades dos atores locais e promover um desenvolvimento mais participativo. (Tradução da autora).  
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configuração das interações, alterada devido à globalização e à outros fatores, expande o 

papel e a importância de representantes da sociedade civil e do setor privado, além de 

governos subnacionais, no cenário internacional. A cooperação não é mais função 

exclusiva dos governos centrais e os atores locais se tornam sujeitos ativos desse 

processo.  

 Esse processo é resultado direto da necessidade de intercâmbio de conhecimento, 

informações e de experiências que minimizem os custos e maximizem a eficiência, 

buscando parcerias que fortaleçam as instituições através de trocas de know-how, apoio 

institucional e treinamento. 

 Pela facilidade do acesso às informações sobre as questões mais prementes para 

suas populações, as cidades podem identificar as deficiências e necessidades locais, 

facilitando a busca por ações específicas que promovam a solução desses problemas de 

maneira mais assertiva. Os governos locais, segundo Castells (citado por DESSOTTI, 2009, 

p.4)19, “podem expressar melhor a identidade cultural de um território, estabelecer mais 

facilmente mecanismos de participação e informação, e gerar mobilizações simbólicas 

comunitárias”. Essa possibilidade de realizar suas próprias necessidades é apoiada no 

Princípio da Subsidiariedade, pois haveria uma “repartição de atribuições ou 

competências entre diversos âmbitos aos atores que melhor demonstrassem 

conhecimento de causa e competências para sanar desafios de melhor maneira do que os 

demais”. (MÈRCHER; SARAIVA, 2012, p. 12). 

 A criação de vínculos entre os governos locais facilita a criação de estruturas de 

cooperação que se estabelecem como instrumentos de empoderamento das 

comunidades. Desta forma, podem ser elaboradas políticas públicas adequadas e que 

atendam necessidades comuns, baseadas nas características específicas de cada 

localidade, utilizando de maneira produtiva, eficaz e responsável os recursos à disposição. 

A responsabilidade financeira também é transferida para os próprios atores locais, 

fazendo com que esses participem do processo como um todo.  

                                                           
19 

  CASTELLS, Manuel. Hacia El Estado Red? Globalização economia e instituciones politicas en la era 

de la informacion. In: Seminario Internacional: Sociedade e a Reforma do Estado. São Paulo: Ministério de 

Administração Federal e Reforma do Estado, março 1998. 
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 A cooperação descentralizada permite que a sociedade civil e o setor privado se 

apropriem da condução do desenvolvimento local, o que demonstra uma crise no modelo 

tradicional de governança, que passa a ser suplantado por um modelo mais aberto e 

inclusivo que demanda uma “comunicação aberta e reflexividade coletiva”. (BARROS-

PLATIAU; VARELLA; SCHLEICHER,  2004, p.144). 

 

 

PROBLEMA 

  

 A questão que se quer discutir neste trabalho é como a cooperação 

descentralizada e o princípio da subsidiariedade, como respostas à crise do Estado 

enquanto um prestador de serviços públicos eficiente fomenta a democratização da 

participação, seja ela em nível local ou global. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

  

 Os estudos sobre Cooperação Descentralizada ainda são muito recentes na 

literatura especializada, portanto o tema permite novas abordagens e perspectivas. 

 

 

OBJETIVOS 

  

 O principal objetivo desse trabalho é avaliar as possibilidades e as consequências 

da Cooperação Descentralizada no processo de democratização da participação dos 

atores locais, e como a participação no nível local gera, nesses casos, participação em 

nível global.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Para a execução deste projeto pretende-se realizar uma análise bibliográfica 

através da revisão da literatura. A pesquisa pretende aprofundar a discussão sobre os 

conhecimentos teóricos que podem contribuir para maximizar a eficiência desse modelo 

de cooperação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O conceito de Cooperação Descentralizada implica em uma “necessidade de 

reforçar democracia, desenvolvimento e participação” (PROENÇA, p. 23, 2009), 

particularmente pelo fortalecimento da autonomia e da democratização dos governos 

locais, bem como do encorajamento à participação em diversos aspectos da vida 

comunitária, o que inclui participação nas decisões referentes às políticas de 

desenvolvimento, visto que os temas das agendas tornam-se cada vez mais ampliadas, 

descentralizadas e menos hierarquizadas. (VILLA, 2001). 
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Instituído via tratado de Assunção em 1991, mas adquirindo personalidade 

jurídica internacional somente com o Protocolo de Ouro Preto, no ano de 1994, o 

Mercosul nasceu após o fim de grandes crises impostas por regimes autoritários, tanto no 

Brasil como na Argentina, implantados por meio de golpes de Estado. Tratava-se de um 

projeto de integração iniciado pelos dois países, a fim de transformar a região do Cone 

Sul em um polo de produção e desenvolvimento. 

O bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tinha por 

objetivo central, a liberalização comercial.  A partir do ano de 2013, a Venezuela passou a 

fazer parte do bloco em virtude da remoção de Fernando Lugo da presidência do 

Paraguai, o que provocou a suspensão temporária do país no bloco, tornando possível a 

adesão da Venezuela como membro pleno do MERCOSUL a partir do dia 31 de julho de 

2012, inclusão até então impossível em razão do veto paraguaio. (VAZ, 2002). 

Os acordos propostos foram o de livre circulação de bens e serviços, além de um 

TEC- tarifa externa comum - que nada mais é do que a padronização de preços dos 

produtos dos países para exportação. Porém, existe uma Lista de Exceções Nacionais que 
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impede a efetividade dessa tarifa, sob o argumento de proteção de setores sensíveis da 

economia. Nos primeiros 10 anos, não houve muitos avanços no setor de infraestrutura, 

mas no setor comercial, os fluxos comerciais intraregionais triplicaram, aumentando 

simultaneamente seus fluxos comerciais extra regionais, além de expandir o investimento 

estrangeiro, tornando-se um crescente ator internacional (MALAMUD, 2003). 

Outros acordos comuns ao bloco eram a implantação de legislação comum em 

diversos setores, como fiscal, econômico, comercial e político, livre circulação de pessoas 

e implantação de uma moeda única, e consequentemente, um Banco Central para o 

MERCOSUL. Muito pouco foi implementado, pois até a presente data o MERCOSUL não 

construiu nenhuma estrutura institucional significativa, e suas decisões são tomadas 

mediante mecanismos intergovernamentais, o que requer unanimidade em cada caso. 

(MALAMUD, 2003). 

 

 

PROBLEMA 

 

O problema que se pretende responder ao longo da pesquisa é como se deu o 

processo de estagnação do MERCOSUL, e para tanto, observa-se uma necessidade em 

analisar historicamente a integração da América do Sul, destacando a orientação da 

política externa brasileira para o MERCOSUL e os pontos de fragilidade do bloco que 

provocaram sua crise. Ainda, essa pesquisa avança ao incluir elementos das relações 

internacionais e o prisma das teorias integracionistas, que ao explicar a interdependência 

da integração, preveem um aumento de comércio entre os países-membros gerando 

assim, um interesse entre os diversos setores produtivos do país, favorecendo a 

integração. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema justifica-se pela importância de uma aproximação que 

supostamente marcava a evolução política e econômica no Cone Sul, com projetos de 
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contornos econômico comerciais e pela necessidade em se desenvolver pesquisar 

relacionadas a estagnação do bloco do Mercosul, com o objetivo de desvendar as razoes 

para a crise da integração regional mercosulina. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 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 desenvolver uma análise comparativa entre os 

projetos e objetivos iniciais e os que de fato foram concretizados, a fim de questionar a 

eficácia do MERCOSUL, e possivelmente apontar as reais causas da paralisia do projeto.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

Observa-se que o processo de integração tem sido interpretado de diversas 

maneiras, a partir de uma série de perspectivas. Podem-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. Do ponto de vista metodológico, esse 

projeto trata-se de uma análise teórica, da qual a fundamentação estará, sobretudo, 

focada em abordagens e pressupostos das teorias integracionistas politicas, além disso, 

há, ainda, um banco de dados em construção, que busca reunir dados relevantes dos 

documentos, mais expressivos, emitidos pelos organismos do Mercosul que serviram de 

instrumento para a promoção do desenvolvimento e avanço da integração regional no 

Mercosul. 

Duas teorias que se contrapõem e podem contribuir para a explicação da 

integração mercosulina: a teoria neofuncionalista de Haas e a teoria 
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intergovernamentalista, defendida principalmente, por Malamud quando diz respeito ao 

MERCOSUL. O neofuncionalismo surgiu como uma crítica à teoria funcionalista e pautava-

se, principalmente, na dificuldade de haver o trasbordamento por falta de tomada de 

decisão em relação à integração por parte dos Estados Nacionais. Esse paradigma 

considera que a integração continuava sendo feita através do processo de incorporação 

de soberania por parte das instituições supranacionais, e dependiam de setores como as 

elites e a sociedade civil. Sendo assim, o neofuncionalismo não descarta a ação do Estado 

nacional, mas o coloca apenas como estimulador dos processos de integração sendo 

então, o viabilizador dessa cooperação e com a participação diminuída. (MALAMUD, 

2003). 

Em contraposição o intergovernamentalismo, defende que o processo de 

integração, depende da vontade e dos interesses dos Estados-membros. Para os 

estudiosos dessa corrente, a negociação entre Estados a respeito de interesses 

específicos, é o que leva à integração regional, assim, a dependência mútua é o “cerne” 

para que a integração ocorra. (MORACVSICK, 1994). Já o intergovernamentalismo da 

linha liberal, estipula que a criação de instituições comunitárias acontece apenas pautada 

em objetivos específicos dos Estados nacionais, fortalecendo ainda mais a tomada de 

decisão desses atores já que o intergovernamentalismo é contra a supranacionalidade 

total, pois considera que dessa maneira o Estado nacional estará perdendo soberania. 

(LOBO-FERNANDES, 2006). 

É possível afirmar que nenhuma das teorias apresentadas pode explicar, de forma 

completa, a integração regional da América Latina que deu surgimento ao MERCOSUL. A 

teoria neofuncionalista explica parcialmente o surgimento do processo de integração 

europeu, e por isso não é totalmente adequada para explicar o processo de integração 

mercosulino, principalmente porque esse processo está longe de obter instituições 

supranacionais. Além disso, no caso do MERCOSUL não se percebe um apoio das elites ao 

bloco ,como defendido pelo neofuncionalismo. Por outro lado, citando a lógica do spill 

over de Ernest Hass, é inevitável não lembrar o transbordamento nos projetos de 

cooperação que se iniciaram, no caso do MERCOSUL, no âmbito comercial e acabaram 

direcionados, também, para outras áreas, como educação, saúde, democracia, 

infraestrutura, transporte e energia. (CAMARGO, 2002). 
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Segundo Malamud (2003), observa-se no MERCOSUL um papel extremamente 

ativo dos governantes dos Estados nacionais na condução da integração, principalmente 

porque em todas as vezes que o processo teve avanço ocorreram a Conferências em que 

se reuniram os executivos do governo, colocando a teoria intergovernamentalista como a 

mais adequada para compreensão do Mercosul.  

A orientação da política externa brasileira é fundamental para compreender como 

se deram os avanços e os retrocessos do MERCOSUL.  Um dos entraves para o avanço do 

bloco é o caráter intergovernamental que as relações entre os países assumiram.  O 

progresso da integração regional fluiu até o momento em que os interesses das elites 

empresariais foram atendidos. (VIEIRA, 1997). 

Com a globalização, os países do Cone Sul optaram por se integrar no âmbito 

regional para se destacarem no cenário internacional, devido à preocupação que a 

concorrência com os demais mercados externos poderiam prejudicar sua indústria 

(VIGEVANI, 2008), os países do MERCOSUL ao invés de valorizarem a indústria local, 

abriram o mercado para as multinacionais.  

 Conforme analisado, a literatura sobre a integração sul-americana constata uma 

paralisia no processo de integração, já que o MERCOSUL desenvolveu-se com ênfase 

sobra a integração comercialista, o que representa um dos pontos de sua fragilidade, pois 

não houve transferência de soberania para as instituições regionais no âmbito da tomada 

de decisão em outras áreas políticas. Questiona-se que a funcionalidade do bloco é 

demonstrada apenas em questões comerciais e não nas produtivas, o que impede um 

avanço da integração no âmbito industrial. 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se desta forma que o MERCOSUL, apesar de seu estado de estagnação, 

continua sendo um instrumento importante para os cinco Estados, como uma forma de 

se projetar no cenário internacional, e por sua vez,  intensificar as interdependências 

econômicas na região.  
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Sendo assim, nota-se uma necessidade urgente em encontrar solução para os 

problemas políticos e econômicos, que travam o processo e de maneira conjunta, os 

Estados devem colaborar para a superação destes entraves que ainda freiam o êxito da 

integração.  Neste sentido, o MERCOSUL poderá continuar sendo um eixo central nas 

políticas externas dos países, de forma a expandir para áreas maiores, mas sem deixar o 

projeto esquecido, e sim, proporcionar um destino de sucesso ao bloco, onde ele seja 

reinventado pelos membros, para uma integração de fato, atendendo à evolução das 

relações internacionais e às mudanças internas nos países. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Neste trabalho pretende-se demonstrar a relação intrínseca entre as ações de três 

hegemonias em períodos históricos distintos. A primeira é denominada de hegemonia 

Ibérica e está datada do século XV ao XVII; a segunda é a Inglesa, datada do século XVIII 

ao XIX, e a ultima denominada de Americana, iniciada no século XIX ao XX. Esta definição 

temporal tem como objetivo esclarecer que certas decisões e ações politicas do Brasil 

foram definidas ou influenciadas por estas hegemonias dominantes e também a variação 

de poder e forma de governo de cada hegemonia agiu na formação do Estado Brasileiro, 

evidenciando assim as mudanças sofridas no Brasil conforme esta hegemonia vai sendo 

transferida de uma nação à outra nação, em sucessões de poder. 

 

Palavras-chave: Hegemonia. Colonização. Miscigenação e fronteiras. 
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PROBLEMA 

 

A história Brasileira demonstra aspectos que são pouco definidos no contexto 

geral, mas por um viés analítico de pontos de vistas que se convergem nos textos 

analisados se conseguirá relacionar fatos e ações que demonstram a abrangência das 

forças hegemônicas nas tomadas de decisões e como a sua influência foi determinante na 

conformação de um Estado Nacional Brasileiro e, por consequência, o desmembramento 

dos Vices Reinos Espanhóis fundamentados nas teorias das Relações Internacionais. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o presente trabalho dada a necessidade de demonstrar a 

multidisciplinaridade das teorias de Relações Internacionais ao dar o destaque à 

sofisticação entre a relação do período econômico de cada hegemonia e sua relação com 

o Estado Brasileiro; o período Mercantilista das Nações Ibéricas, o Liberalismo econômico 

da Inglaterra pós-revolução industrial e o Neoliberalismo Americano e sua relação com os 

fatos históricos pesquisados e as tomadas de decisões dos Estados na conformidade 

destas variações complexas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O conceito de hegemonia foi muito estudado pelas teorias de Relações 

Internacionais e evoluíram ao longo do tempo não só devido à história da Humanidade, 

mas como a complexibilidade cultural e a evolução tecnológica. O conceito básico de 

hegemonia vem do sentido de Poder e sem duvida o autor que mais influenciou as RI 

neste assunto foi Nicolau Maquiavel que sugere a partir de seu pensamento politico nos 

livros “O Príncipe” e “Discursos”, uma visão cíclica da historia onde temos momentos de 

uma unidade seguida de conflito/anarquia e sucedido por uma paz/ ordem. 
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 Maquiavel considera como solução para o controle do sistema internacional o 

uso da diplomacia e da estratégia militar. Temos então uma base de analise em Maquiavel 

conceituada em uma relação entre consentimento e coerção na qual, segundo Maquiavel, 

o uso constante da força irá desempenhar uma forma de dominação que enfraquecerá 

seu poder e gerará um ódio contra si de forma crescente e que os conceitos de moral e 

valores não se apegam a realidade diplomática entre as Nações. Tal descrição suplantou 

os conceitos anteriores que apenas prescreviam os ideais a serem seguidos em uma 

relação internacional. (WEFFORT, 1997).  

Pretendemos demonstrar o avanço deste conceito nas teorias de RI com o 

trabalho sobre a influência das hegemonias na formação do Estado Brasileiro por uma 

ótica temporal. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS/DISCUSSÕES 

 

As discussões serão baseadas nos textos analisados e nas teorias de RI e serão 

descritas para um trabalho amplo sobre os pontos históricos relevantes de cada nação 

envolvida; serão citados de maneira a enriquecer o trabalho, mas sempre dentro da ótica 

de sua relação com o conceito da hegemonia dominante na sua relação com a formação 

do Estado Brasileiro. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demonstraram-se, brevemente, os aspectos teóricos e analises historiográficas 

que as influencias do sistema econômico vigente definiu as ações e o posicionamento do 

Brasil no cenário mundial e que as politicas adotadas nas hegemonias, e seus períodos de 

ascensão e queda, direcionaram para a fragmentação dos Vices Reinos Espanhóis. O 

Brasil, pelo fato de manter um governo único diante os períodos e conseguir administrar 

uma população altamente miscigenada e usando da força coercitiva internamente e da 
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diplomacia, externamente conseguiu estabelecer suas fronteiras e conquistar territórios 

mesmo não sendo uma superpotência em qualquer um dos períodos analisados. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa abordar a influência do princípio da confiança nas taxas tributárias, abordando a 
problemática do princípio da confiança e suas relações com o mundo jurídico, princípios, diretrizes e sua 
real importância. Também visa realizar um breve resumo a respeito do que se tratam os tributos, suas 
classificações e a razão de seu surgimento, já devidamente citada em ordenamento Constitucional e no 
Código Tributário Nacional (CTN). 
Definidas as duas principais bases da pesquisa, o projeto transcorre abordando a situação atual em que se 
encontram ambos os temas em nosso país, explorando dados e fatos atuais que repercutiram no cenário 
nacional. Citando o caso das manifestações contra o aumento das passagens que tomaram proporções 
gigantescas e atingiram múltiplas propostas e seguiram diversos caminhos com a frase “Isso não me 
representa”, criando a ideia de que tudo o que não representava a sociedade atual deveria ser derrubado. 
Após traçado um parâmetro, fica fácil a visualização do cenário nacional para que sejam aplicadas hipóteses 
que traçam uma analise de soluções potenciais, visando um meio que torne equilibrada, ou menos instável, 
a conjunção confiança do administrado e relação tributária.  
 
Palavras-chave: Princípio da Confiança. Taxas Tributárias.  Medidas Públicas. 
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PROBLEMA 

 

A problemática do projeto está norteada pelo seguinte questionamento: “como 

conseguir manter um modelo estrutural estável na conjunção confiança do administrado 

e relação tributária”? 

Como critérios de analise, pretende-se verificar: 

- A falta de exemplo por parte do próprio Estado, acarretaria em sua descrença e numa 

sociedade que não confia em seu sistema? 

- Essa atmosfera de desconfiança se deve a falta de transparência dos procedimentos 

estatais? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esse estudo justifica-se por servir de base para futuros estudos e apresentar uma 

visão atual da estrutura brasileira, realizando um parâmetro entre divergências sociais e 

jurídicas. 

Para se desenvolver uma teoria que busca explicar como a política monetária afeta 

a economia é necessário entender como os indivíduos tomam decisões com base em suas 

expectativas e na confiança. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer os elementos 

determinantes das expectativas e da confiança como agentes, tendo como referências 

algumas pesquisas realizadas por instituições da área econômica e financeira do país, 

bem como uma pesquisa de amostragem da satisfação da população. Pretende-se, neste 

sentido, demonstrar a influência do “estado de expectativa” dos indivíduos, tanto para a 

política monetária como para a estabilidade de preços. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O trabalho tem por objetivo desenvolver uma análise de como o princípio da 

confiança na política tributária pode afetar a estabilidade econômica.  
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Para isso é necessário entender como os indivíduos tomam decisões com base em 

suas expectativas e na confiança. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer os 

elementos determinantes das expectativas e da confiança como agentes.  

Objetiva-se apresentar a situação atual por meio de dados e análises que 

expliquem como a atual situação pode ser convertida em medidas mais eficazes por meio 

das hipóteses estabelecidas. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia para este trabalho será a de pesquisa bibliográfica, pautada 

principalmente em revistas cientificas, na Constituição Federal e no próprio CTN (Código 

Tributário Nacional).  

Aprofundando a linha de raciocínio por meio de dados derivados da análise de 

resultados de pesquisas da instituição IBOP, bem como a apresentação de fatos de 

repercussão nacional acerca do tema tributação. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico e o acesso ilimitado das massas a esse tipo de 

ferramenta, observa-se que esta vem servindo de fomento para uma sociedade mais 

exigente de seus direitos e do controle das atividades estatais. A comunicação se tornou 

muito rápida e manifestações tomam proporções gigantes em pouco tempo.  Se 

permaneceu, em um período que pode ser chamado de  “stand by”, que a sociedade foi 

retomando lentamente uma milícia política. A última grande manifestação havia sido a do 

impeachment do presidente Collor de Mello, durante o qual jovens “caras pintadas” 

protestaram contra a então descoberta de corrupção do chefe de Estado. Hoje a 

discussão é de que a sociedade quer se sentir representada, como a citação da frase ícone 

das manifestações do ano de 2013, “Isso não me representa”.  
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Deve ser observado que a contribuição tributária deve ter uma parcela destinada 

para o retorno social. E quando essa sociedade não identifica a aplicação dessa 

contribuição revertida em sua causa, ocorre uma queda na confiança de sua instituição. A 

este respeito, acredita-se que o administrador deve estar atento a essas situações que 

podem ser evitadas por ele através de planejamentos e medidas públicas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É sabido que, em muitos Estados estrangeiros, alcançou-se elevado nível de 

confiança recíproca entre Fazenda Pública e cidadão. Nesses países, tributos são 

instituídos democraticamente e o administrado percebe facilmente a contraprestação do 

Estado - que se traduz em serviços públicos de qualidade e na garantia de bem estar a 

todos. Em tais condições, a aceitação da carga tributária pela sociedade se dá de forma 

relativamente pacífica. As razões são claras: o contribuinte tende a se conformar com o 

encargo fiscal ao constatar que a receita é empregada com eficiência e probidade. 

Este é um dos que podem nortear uma melhor aceitação tributária. Além de, e 

principalmente, uma melhor gestão do Administrador com relação à aplicação dessa 

arrecadação, por meio de medidas transparentes e firmes, sem esquecer que o exemplo 

parte do maior para o menor. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o intuito de verificar os vetores da política externa 

brasileira no contexto da Cooperação Sul-Sul durante o governo Lula, dando enfoque na 

área da educação e na área agrícola.  Os objetivos específicos são: levantar os projetos 

brasileiros na área da cooperação Sul-Sul; verificar o discurso político brasileiro com 

relação à cooperação Sul-Sul; e averiguar os interesses dessa cooperação técnica 

internacional brasileira aos países Sul-Sul como doador de conhecimento. 

A cooperação técnica entre países pressupõe a sintonia das relações 

internacionais orientada pela solidariedade, consenso e equidade. No entanto, a 

aplicação desses postulados é modulada numa teia de interesses que resultam em 

condicionalidades na formulação e execução de projetos, cujos efeitos nem sempre 

conduzem à superação das formas tradicionais do interesse nacional de cada país. 

Segundo Cervo (1994, 2008) a política externa brasileira tem como acumulado 

histórico o pacifismo, o juridicismo, o realismo (que, com o tempo, tornou-se 

pragmatismo) e o desenvolvimento econômico como vetor. Assim, a diplomacia brasileira 

tem se baseado no pensamento de que a cooperação internacional é o melhor caminho 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Um dos governos que mais se 
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destacaram nesse contexto foi o de Lula. (2003-2010). Caracterizado pelo personalismo 

do presidente, seu governo teve forte ênfase na cooperação internacional, 

principalmente com os países da América do Sul e com países de realidade parecida com 

a do Brasil.  

Para Vidigal (2010) apesar da diplomacia brasileira e as diretrizes de política 

exterior atuar no sentido da cordialidade com relação aos temas relacionados aos direitos 

sociais globais, o Brasil tem se utilizado desse instrumento para angariar seu soft power. 

Este conceito foi cunhado por Joseph Nye e é traduzido como poder brando, ou seja, o 

poder adquirido por sua capacidade em influenciar o comportamento de outros sem 

recorrer à coação, mas obtendo os desenvolvimentos desejados por meio da sedução e 

da cooptação. 

A Cooperação Sul- Sul não é recente, pois teve início nos anos de 1950 devido ao 

fim das guerras da Coreia e da Indochina. Em 1955 foi realizada a Conferencia de Bandung, 

na qual participaram 29 países africanos e asiáticos, representando 2/3 da população 

mundial. Foi a 1°vez que ocorreu uma conferência sem a participação dos Estados 

europeus, americanos e russos. A conferência objetivava: a busca por uma cooperação 

técnica entre os países, a criação de instituições de fomentos, a ação coletiva para 

estabilização das commodities agrícolas, a elevação do comércio e o intercâmbio de 

informações. (LEITE, 2011).  

Nos anos de 1960 foi criado o Movimento dos não alinhados, no qual participaram 

23 países afro-asiáticos, Cuba e Iugoslávia. Os observadores foram Bolívia, Brasil e 

Equador. Três anos mais tarde o movimento tinha a participação de 47 países e 11 

observadores. No mesmo período, fora criado na ONU o Fundo Especial das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, fundado em 15 de junho de 1964 pela "Declaração 

Conjunta dos Setenta e Sete Países" emitida na Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O G77, pois participavam 77 países, buscava 

promover os interesses económicos coletivos e criar uma maior capacidade de 

negociação conjunta na Organização das Nações Unidas. O grupo existe até hoje, tendo 

131 países membros. (LEITE, 2011). 

Devido à crise econômica mundial, os anos 1980 foram marcados por um processo 

de cooperação sem grandes avanços. Com o final da Guerra Fria e o aprofundamento da 
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globalização, passa a haver um otimismo no contexto do multilateralismo. No entanto, a 

cooperação Norte-Sul continua a favorecer os países do Norte. Assim, os anos de 2000 

são marcados por um novo avanço da Cooperação Sul-Sul. Em 2003, há Unidade de 

Cooperação Técnica para os países em desenvolvimento (CTPD) da ONU, mudada para 

Unidade Especial do PNUD para Cooperação Sul-Sul (CID). 

Assim, verifica-se que hoje a Cooperação Sul-Sul é menos ambiciosa do que a dos 

anos entre 1950 e 1970. Os Países do Norte hoje são identificados como parceiros e não 

como obstáculos ao desenvolvimento do Sul. Segundo a Unidade especial das Nações 

Unidas para a Cooperação Sul-Sul (UN-SUSSC):  

 

 

The Sul-Sul cooperation is a broad framework for collaboration among 
countries of the South in the political, economic, social, cultural, 
environmental and technical domains. Involving two or more developing 
countries, it can take place on a bilateral, regional, sub regional or 
interregional basis. 20 

 

 

A metodologia utilizada na presente pesquisa tem sido a partir de fontes 

bibliográficas como livros e artigos científicos que tratam do tema Cooperação Sul-Sul, 

bem como estudos e relatórios de agências e instituições governamentais como a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) - fundação pública federal vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República. Também tem se utilizado informações disponibilizadas pelo site 

do Itamaraty a fim de pesquisar sobre o discurso brasileiro no contexto da Cooperação 

Sul-Sul. 

 

Palavras-chave: Cooperação Sul-Sul. Educação. Agropecuário 

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em: http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html. Acesso em: Maio de 2013. 
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COOPERAÇÃO SUL-SUL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

Durante o governo Lula (2003-2010), o Brasil enfocou sua Cooperação Sul-Sul 

principalmente com os países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). De acordo 

com Martins (2010), em 2004 o governo brasileiro lançou a iniciativa “Laços Sul-Sul (LSS)” 

que promove a cooperação entre países em desenvolvimento em várias áreas, com os 

países: Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

Em Moçambique, com parceria da Fiocruz e do Instituto Nacional de Saúde (INS) 

de Moçambique, desenvolveu-se Mestrado em ciências da Saúde, iniciado em março de 

2008. A Fiocruz envia professores brasileiros à Moçambique para ministrar módulos do 

curso no Centro Regional de Mestrado. E também foi construído a fábrica de 

medicamentos antirretrovirais e outros tipos de medicamentos genéricos, financiados 

pelo governo Brasileiro. O Brasil também apoia a formação de quadros dos recém-

formados pelo Instituto Politécnico de Saúde para trabalharem na capacitação e 

modernização na gestão hospitalar. Segundo ABC, Moçambique é o país mais 

comprometido com a ideia de cooperação com o Brasil, apresentando assim destaque na 

área de saúde, como o tratamento de HIV, capacitação de médicos, construção de Fábrica 

de remédios antirretrovirais. 

Com Angola, tem sido realizado um projeto para a "Capacitação do Sistema de 

Saúde da República de Angola”, junto com a Fiocruz, formando 15 mestres locais em 

saúde pública. Outras áreas de cooperação são na coordenação de novas pesquisas, na 

divulgação de conhecimentos ou assumir cargos no Ministério da Saúde, na área de 

gestão ou de assistência. 

 

 

COOPERAÇÃO SUL-SUL NO SETOR AGROPECUÁRIO 

 

A cooperação brasileira nessa área tem sido principalmente com Moçambique, 

que tem como principal fonte de renda e de trabalho a agricultura. As políticas envolvidas 

nesta questão visam à importância do aumento sustentável da produção agropecuária e a 
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autossuficiência em alimentos, com seu foco nas culturas alimentares básicas. A 

adaptação climática com a adoção de sementes adequadas às condições de Moçambique 

propiciam o cultivo de várias espécies. 

O grande desafio do país é superar os problemas estruturais enfrentados, a 

exemplo da dependência de importações e de ocasionais crises de abastecimento e do 

baixo desempenho do setor agropecuário, decorrente da baixa eficiência dos sistemas 

produtivos, do uso restrito de tecnologias e de pouco desenvolvimento de inovações 

para a agricultura. O difícil acesso a insumos agrícolas e a créditos também é observado. 

A EMBRAPA em pareceria com instituições de diferentes países coopera com esse 

país através de implantação de projetos com técnicas direcionados ao desenvolvimento 

do setor agropecuário. A língua portuguesa é um dos fatores mais colaborativos para o 

bom desempenho dos trabalhos em Moçambique. O objetivo é fortalecer o setor 

agropecuário dessa nação africana através da adaptação de tecnologias brasileiras 

somada às específicas condições do país, do desenvolvimento institucional do Instituto 

de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), junto à capacitação técnica de seu 

quadro. Deste programa nasceram três projetos, descritos a seguir. 

O projeto PLATAFORMA21, existente desde 2008, é uma cooperação trilateral 

entre o Brasil, os Estados Unidos e Moçambique. Suas agências coordenadoras são: 

ABC/MRE – Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, a 

USAID – Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, e como executores, a 

EMBRAPA e o Ministério da Agricultura de Moçambique.  

 Para a implementação destes programas, não é somente de suma importância a 

infraestrutura física, mas se faz primordial a organização institucional para o alcance dos 

objetivos de desenvolvimento deve ser adequada para oferecer o suporte necessário. 

Este projeto tem a sustentação para criar a base para o desenvolvimento sustentável do 

setor agropecuário moçambicano. Este projeto visa fortalecer o Sistema de Investigação 

Agropecuária de Moçambique, como questões de planejamento, coordenação, controle e 

avaliação de investigação e disseminação das tecnologias agropecuárias.   

                                                           
21 Dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Disponível em: 
http://hotsites.sct.embrapa.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/Cartilha%20Mocambique.pdf. Acesso 
em: 20 de Agosto de 2013. 

http://hotsites.sct.embrapa.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/Cartilha%20Mocambique.pdf
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Outro projeto é o PROSAVANA22. A Embrapa e a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), junto com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), realizaram esse 

projeto lançado em 2009, tendo como objetivo dar apoio direto a 400mil pequenos e 

médios agricultores, beneficiando assim indiretamente cerca de 3,6 milhões de 

produtores. É um projeto em longo prazo, estende-se a um horizonte de 20 anos. 

Seus objetivos são fortalecer a capacidade do sistema de inovação tecnológica em 

áreas estratégicas para o desenvolvimento agrícola e rural. Sua área de abrangência é o 

corredor de Nacala, situado ao Norte de Moçambique. É celeiro potencial para o mercado 

doméstico e regional, além de ser a ligação vital de transporte de importação e 

exportação para países vizinhos como Malaui e Zâmbia. 

Os principais alvos do projeto são o fortalecimento das instituições de 

investigação agrária e das capacidades estratégicas transversais; o aumento da 

produtividade por meio da disseminação de novas tecnologias; o emprego de modernas 

ferramentas e tecnologias de geoprocessamento e zoneamento agroclimático e o 

gerenciamento e conservação de solos. O resultado esperado é que a agricultura regional 

possua capacidade técnica para impulsionar o avanço da produção e da produtividade do 

meio rural em harmonia com a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

E por último o projeto criado em 2012, o PROALIMENTOS23, resultado de uma 

cooperação tripartite entre Brasil, Estados e Moçambique. Visa, dentro do apoio ao 

programa de Segurança Alimentar de Moçambique, o fortalecimento do setor 

agropecuário. Este projeto tem como objetivo dar apoio técnico aos programas de 

nutrição e segurança alimentar de Moçambique e tem como instituições financiadoras e 

coordenadoras a ABC e a USAID. A Embrapa, a Universidade da Flórida e a Universidade 

de Michigan são suas executoras.  

Serão diretamente beneficiados pelo projeto, profissionais do Instituto de 

Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) e profissionais de extensão rural atuantes 

                                                           
22 Dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Disponível em: 
http://hotsites.sct.embrapa.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/Cartilha%20Mocambique.pdf. Acesso 
em: 20 de Agosto de 2013. 
23   Dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Disponível em: 
http://hotsites.sct.embrapa.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/Cartilha%20Mocambique.pdf. Acesso 
em: 20 de Agosto de 2013. 
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nas Direções Provinciais de Agricultura de Maputo e Gaza, além das famílias de pequenos 

produtores agrícolas das regiões de Moamba e Boane em Moçambique.  
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APRESENTAÇÃO  

 

A análise realizada por meio de um estudo de caso tem como objetivo divulgar a 

banda Amida, de Manchester, na Inglaterra, nas redes sociais pelo mundo, apontando a 

importância que esses meios, como a WEB 2.0 têm hoje de poder transformar algo tão 

importante com informações rápidas e eficientes. 

 

Palavras-chaves: Assessoria. Site.  Divulgação. 
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PROBLEMA 

 

Usando como princípio as Leis do Ciberespaço, como obter um bom resultado a 

partir da interatividade entre emissor e receptor com uma plataforma de site na internet?  

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A partir do ano de 2003, a internet tomou um novo rumo, pois A WEB 2.0 se 

estabilizou e trouxe, junto com ela, o receptor que antes não tinha uma participação 

efetiva nos grandes meios de comunicação. Hoje, muito mais do que opinar, o usuário 

tem a possibilidade de produzir materiais e selecionar o que para ele é conveniente ou 

não.  

O conteúdo dos sites normalmente é segmentado, o que definirá claramente um 

nicho específico de público que irá frequentá-lo e, sendo assim, torna-se necessário saber 

quem é este público-alvo.  Com todo o avanço desta “nova internet”, as grandes marcas 

migraram boa parte de sua publicidade para a rede, para conseguir atrair este novo 

cliente que agora se encontra mais exigente e com mais pressa, com vontade de 

consumir e de participar. 

 

 

Imagens do site www.amidaband.com e da página do Facebook da banda Amida.  

 

 

 

http://www.amidaband.com/
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A análise está dividida em duas etapas: 

• 1. Escolha da banda Amida 

A banda Amida surgiu em meados de 2003 em Manchester na Inglaterra. O trabalho 

dos músicos desde então tinha pouca divulgação, pois apenas algumas páginas em redes 

sociais eram administradas pelos integrantes.  

Na rede social Twitter, o contato com a banda começou com o vocalista John 

Ammirati. Fizemos uma proposta de divulgação da banda a partir de um blog. Com o 

crescimento desta plataforma e com resultados positivos, fechamos um acordo com os 

músicos para fazer um free - lance de Assessoria de Imprensa, cuidando e monitorando 

das redes sociais bem como o suporte aos fãs. 

 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

O trabalho com a divulgação de Amida começou em janeiro, sempre com o 

objetivo de trazer ao objeto de pesquisa um maior contato com o público-alvo. Para 

conseguir atingir esse objetivo foram usados alguns critérios do Ciberespaço. São eles: 

 1ª LEI DA CAUDA LONGA 

A Cauda Longa ajuda na identificação do nicho específico do cliente. Neste caso, o 

público-alvo seguidor da banda nas redes sociais.  

 2ª LEI DO BETA PERMANENTE 

Assim como o internauta, o site deve estar em mudança constantemente, com 

atualizações semanais que tragam ao leitor informações concisas e interessantes. 

Mudanças nas fotos, multimídia e também no design da plataforma. 

 3ª LEI DO CROWDSOURCING  

Fazer da seleção de informações para o site um trabalho conjunto, que visa uma 

“tempestade de ideias”, com a busca de melhores informações e conteúdo segmentado 

aos leitores do site. 

Segundo o livro “Rumos do Jornalismo Cultural”, de Felipe Lindoso, “a 

colaboração da internet registra-se no sentido de facilitar o acesso ao jornalismo cultural 
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praticado em outros países, o que contribui de forma expressiva para a diversificação”. Pag 

18, 2006. 

 No livro “Jornalismo Cultural”, Daniel Piza, afirma que “na segunda metade do 

século XIX, os críticos americanos se multiplicariam à medida que o país crescia e sua cultura 

se solidificava”. Um grande ensaísta e articulista que brilhou nos jornais e revistas de Nova 

York, como o New York Tribunes, foi o genial romancista Henry James (1843-1916). “No 

Brasil, o jornalismo cultural só ganharia força no final do século XIX; e dele nasceria o maior 

escritor nacional, o nosso Henry James, Machado de Assis (1839-1908)”. Pag 16, 2008. 

 

 

 INTERAÇÃO ENTRE EMISSOR E RECEPTOR 

Para criar um maior envolvimento com o público-alvo, é necessário criar meios de 

comunicar-se com ele, seja pelas redes sociais ou mesmo por um espaço específico 

dentro do próprio site. Promoções e comentários são uma boa forma de conseguir um 

maior contato com os internautas. 

           

 

DISCUSSÕES 

 

Para ter acesso aos dados de audiência do site Amida, foi usado um software que 

calcula a partir de gráficos semanalmente a audiência da página. As métricas permitem ao 

administrador do site ou blog, o acesso aos dados de frequência de acessos da página. 

  

No dia 20 de setembro, o site Amida alcançou o recorde de audiência com mais de 

100 acessos. Esse dado foi consequência do resultado da promoção do EP autografado da 

banda, que foi divulgado no site naquele dia.  
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Tabela de Frequência da semana do dia 20 de setembro de 2013. 

 
       

 

Interação entre fãs da banda falando sobre o site na rede social Twitter. 

 

 

O resultado positivo da mescla entre as Leis do Ciberespaço e o plano de 

divulgação da banda Amida pode ser visto na imagem abaixo, que mostra o total de 1668 

visualizações do site do grupo em nove meses de trabalho.  

 Também é possível ver os resultados positivos na rede social Facebook, com o 

equivalente a 460 “curtidas” também em nove meses de trabalho com o site.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Deste modo, vemos que ao fazer uma análise crítica do desenvolvimento de um 

site, chegamos a algumas conclusões que vão desde os primórdios da psicologia do 

receptor até os planos de visão do emissor. A WEB 2.0 é um dos mais poderosos meios de 

comunicação de massa e, também, um dos mais populares meios de entretenimento. É 

necessário que os jornalistas estejam atentos a esta nova forma de se comunicar. 

Por fim foram usadas as Leis do Ciberespaço para conseguir analisar o 

desenvolvimento da divulgação do site da banda Amida, partindo da identificação do 

público - alvo trabalhado, com o principal objetivo divulgar o nome e o trabalho do grupo 

musical de Manchester.  
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RESUMO 

Palavras-chave: Mulheres. Palestina. Nação. Segurança humana. 

 

 

O que está pesquisa se propõe a entender é o papel da mulher como novo 

sujeito24 histórico no século XXI, mais especificamente, a ação da mulher no conflito 

Árabe-Israelense, como possível mecanismo de diminuição dos níveis de criminalidade, 

dentro de um contexto de violência que assola a nação, e como isto se torna uma 

questão de segurança social, levando em consideração aspectos como a segurança 

humana e manutenção da paz, visto que na Palestina as mulheres são vistas como 

possíveis restauradoras da paz e da boa ordem. O tema pesquisado decorre de questões 

levantadas na formação acadêmica, como o estudo do feminismo pela Teoria de Relações 

                                                           
24 A palavra sujeito utilizada do como tema do objeto de estudo, diz respeito à palavra “sujeito” como 
adjetivo: “10.2 submetido à vontade dos outros; cativo, obediente, dócil.” (HOUAISS, A. Dicionário 
eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. Versão monousuário 3.0 – junho de 
2009). Características que a mulher trouxe consigo até os dias de hoje, salvo a tentativa feminista de 
emancipação do conceito de feminilidade. 
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Internacionais e do cotidiano que indica a necessidade de “que se crie um novo modelo 

estrutural político e social que seja alternativo ao atual mundo consolidado sobre pilares 

patriarcais de conduta.” (SANTOS, 2012, p. 116). A hipótese de pesquisa gira em torno da 

possibilidade da mulher participar da reconstrução da nação em um período pós-conflito. 

Sendo seu estudo relacionado à área acadêmica de Relações Internacionais pelo 

fato de abordar o feminismo como um movimento ligado à corrente pós-positivista 

contrapõe-se ao realismo, e busca rever as construções sociais de gênero, “O feminismo 

Pós-Moderno atravessa fronteiras e usa da ambiguidade e da indefinição para questionar 

permanentemente o conceito de identidade”. (NOGUEIRA, 2005, p. 225). É neste ponto 

que a questão de gênero torna-se relevante para a política internacional, visto que 

Pateman (1989) afirma que o feminismo propõe novas teorias que desafiam a teoria 

política moderna patriarcal, para que se repense as premissas da teoria política e seus 

respectivos argumentos. 

A concepção se Segurança humana é algo inovador dentro das Relações 

Internacionais, tornando-se central para o debate da questão de gênero, com destaque 

às leis referentes aos Direitos Humanos dos indivíduos. 

 

 

A defesa do conceito de segurança humana se baseia em particular na nova 
constelação internacional de atores políticos, posterior à Guerra Fria – em boa 
parte pelo fato de que hoje a insegurança física é causada mais por conflitos 
armados internos do que por guerras entre países. Tais conflitos podem ser 
guerras civis ou disputas mais indefinidas entre quadrilhas armadas ou grupos 
terroristas, às vezes com apoio direto ou indireto de Estados pouco 
comprometidos com os direitos humanos. (SORJ, 2005, p. 41-42, grifo meu). 

 
 

Dentro do conflito Israel-Palestina, se percebe que as mulheres palestinianas têm 

seus corpos politicamente, socialmente e culturalmente reavaliados de acordo com uma 

política preestabelecida de resistência contra a ocupação. Shahd Wadi (2010), ao procurar 

entender o discurso nacionalista palestino, tanto na política, como na cultura e na 

literatura, chega à conclusão de que os palestinos entendem os israelitas como violadores 

e a nação da palestina como uma mulher, “A feminização da terra transmite uma imagem 

da mulher idealizada, divina e no caso palestiniano «ela» é ainda uma vítima de violação e 

ocupação.” (WADI, 2010, p. 80).  
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Esta ideia simbólica apresentada, diz respeito ao paralelo feito entre o desejo de 

conquista e controle que há sobre a mulher e a terra. E vista como mãe da nação, a 

mulher mulçumana muitas vezes aos olhos dos homens contam apenas como o fruto do 

seu ventre, deste modo às veneram como um cálice sagrado. Mas em contrapartida a 

mulher vai perdendo o sentido da sua existência individual.  

A maioria das mulheres politicamente ativas na palestina é casada, pois não se 

encontram mais tanto inseridas da cultura da honra25 e sua reputação está protegida. Já 

outras preferem se resguardar para proteger sua honra, ou exercem suas atividades 

longe de suas comunidades. (WADI, 2010, p. 81, apud SAHAR KHALIFA, 1991, p. 90) 

Palestina e Israel podem ser entendidos convencionalmente como homem e 

mulher. A Palestina como mulher e Israel como homem, no qual o colonizador assume o 

papel do patriarca. Muitas vezes a conquista da mulher está ligada á conquista de todo o 

povo, como por exemplo, quanto ao discurso da cultura da honra, na qual em 1948, 

muitos israelitas de aproveitaram disto e espalharam noticias de violações contra as 

mulheres, e respectivamente contra as suas famílias através da cultura da honra. Mas ao 

passo que os palestinos começaram a resistir à cultura da honra também começou a se 

resistir a ocupação. 

Com a revelação de violações de mulheres prisioneiras políticas por Israel, 

algumas transformações ocorram na sociedade, de modo que a honra passa a ser 

relacionado ao patriotismo não ao corpo. “Em termos globais, a violação é ainda uma 

arma de guerra, sendo utilizada para colonizar o povo através dos corpos das mulheres.” 

(WADI, 2010, p. 85). 

“O véu foi considerado ainda um símbolo de resistência cultural contra o 

ocupante e uma forma de confirmação de identidade nacional. A persistência de usar o 

véu significa a resistência contra o colonialismo”. (WADI, 2010, p. 87), isto porque dentro 

do véu existe uma pessoa, que possui uma identidade, e determinada liberdade de 

escolher usar ou não o véu, além disso, para muitas mulheres o véu representava uma 

                                                           
25 A cultura da honra relaciona-se a conceitos de masculinidade e feminilidade, bem como os de princípios 
de bondade, coragem e generosidade, no qual a mulher deve honrar o seu corpo, caso contrário isto pode 
acarretar a desonra da família ou da comunidade e os homens devem proteger os corpos das mulheres de 
qualquer perigo. Para as mulheres a honra encontra-se intimamente ligado ao corpo. 
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atividade política de resistência, já que ser despida do véu pelo violador significa sinal de 

desonra dentro da cultura palestiniana.  

A cultura da honra deste modo era um ponto fraco aos palestinos do ponto de 

vista israelita, e estes se aproveitaram disto. Muitas mulheres tinham medo de ir à luta 

armada por medo de serem desfiguradas, já que são obrigadas a atender a um modelo de 

feminilidade e beleza, mesmo que cobertas, por conta do casamento. Quanto às 

mulheres que foram torturadas e mutiladas, estas afirmam que seus pedaços de corpo na 

verdade eram estilhaços da resistência. 

Diante as extremidades do eixo masculino-feminino, Leite (2012) procura 

entender a mulher como sujeito da ação. A partir desta prerrogativa, a autora utiliza-se do 

termo empoderamento26 das mulheres, no qual ela explica que este termo então, 

“associa-se indubitavelmente à perspectiva de mudança e remete a um presente, a algo 

acontecendo. Articula, assim, fluxos de transição, que emergem do interior das disputas 

por legitimação e poder nas sociedades.” (LEITE, 2012, p. 3).  

O empoderamento seria deste modo a capacidade da mulher de tomar decisões, 

ou seja, uma autonomia nas suas ações. Ao imergir na subjetividade do empoderamento 

feminino, muitas vezes nos perguntamos, mas o que é o sujeito-mulher? Seria este a 

representatividade do coletivo? Do individual?  

Para Leite (2012), dentro das dinâmicas da cultura e o entendimento da mulher 

como categoria social há um choque entre o sujeito coletivo ou universal, no qual a sua 

esfera é compartilhada e inquestionável, e o sujeito individual ou singular que se coloca 

para além da historicidade da sociedade e dos processos de afirmação das identidades. Já 

a crise do sujeito pode ser entendida na contemporaneidade como “a concepção do UM 

coletivo com VÁRIOS individuais”. (LEITE, 2012, p. 8 apud Marcus Doel, 2001). 

Quanto à mulher Palestiniana e os Direitos humanos, Oliveira (2012) salienta que 

no mundo árabe a supressão da liberdade das mulheres é muito mias tirânica, se 

                                                           
26 A poética feminista vai trabalhar a ideia de empoderamento para as mulheres no contemporâneo a partir 
do processo de deslocamento do eixo de construção identitária, isto é, quando determinadas maneiras de 
estruturar a narrativa vão configurar uma virada, uma perspectiva de transformação. Perpassa, portanto, 
por uma re-identificação e inevitavelmente implica em compressões relacionadas a tempo e espaço, na 
medida em que uma espécie de conscientização conecta o passado da experiência com o presente da 
transformação através do sujeito. (LEITE, 2012, p. 13) 
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comparada à feita aos homens. O pretexto muitas vezes é dado como, um modo de 

proteger os valores culturais.  

Quando há o Nakba27, em 1948, ocorre uma mudança no papel da mulher na 

sociedade palestina, isto porque as mulheres passaram a conviver com  uma realidade 

diferente das que estavam acostumadas, o território ocupado mudou completamente a 

rotina da mulher palestiniana. As famílias que foram exiladas tiveram que se adaptar uma 

cultura diferente da sua e as famílias que decidiram que ficaram tiverem que conviver 

com políticas coercitivas, sobretudo quanto à liberdade, além da violência proeminente 

que agora fazia parte da realidade do Estado.  

Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica, visando alcançar os 

objetivos que foram propostos a partir de uma pesquisa descritiva e qualitativa. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica para descrever a relação da mulher 

palestiniana e a nação a fim de encontrar indícios de que seria possível compreendê-la 

como sujeito de reconstrução. A revisão bibliográfica foi realizada mediante uma leitura 

sistemática, com fichamento de cada obra, ressaltando aspectos relevantes para a 

pesquisa de acordo com cada autor. A pesquisa foi em grande parte realizada na 

Biblioteca da Faculdade Internacional de Curitiba – Facinter e na busca por livros acerca 

do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 A situação, especificamente da mulher palestina está intrinsecamente atrelada à rotina de um território 
sob ocupação, situação que enseja grandes impactos com reflexos importantes na saúde, educação e no 
trabalho da mulher dentro dos territórios ocupados (OLIVEIRA, 2012). 
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RESUMO 
 
 
Esse estudo visa demonstrar a importância de se conhecer o Clima Organizacional de uma empresa e como 
o profissional de Secretariado Executivo pode contribuir com a organização em que atua, sugerindo ou 
aplicando técnicas de levantamento de clima. A problemática que norteia este estudo é: como a pesquisa 
de clima Organizacional pode ser um instrumento de análise e ferramenta de auxílio à tomada de decisão, 
promovendo melhorias na organização e como esse conhecimento se relaciona com o profissional de 
secretariado executivo. Por meio de entrevista aplicada a gestores de uma organização não-
governamental, buscou-se investigar se a aplicação de uma pesquisa de clima feita por uma secretária, foi 
relevante para a instituição. Pretende-se também analisar se o conteúdo estudado sobre clima 
organizacional no curso de secretariado executivo habilita estes profissionais a aplicarem técnicas de 
levantamento de clima nas empresas em que estiverem inseridos. Para este levantamento utilizou-se da 
aplicação de questionários a graduandos do curso de Secretariado Executivo do Centro Universitário 
Internacional Uninter.  

 
 
Palavras-chave: Clima Organizacional. Secretariado Executivo. Levantamento de Clima. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é uma pesquisa em andamento no contexto da disciplina de TCC do 

curso de Secretariado Executivo Trilíngue do UNINTER e visa compreender a importância 

de se conhecer o Clima Organizacional da empresa e como o profissional de secretariado 

executivo pode contribuir nesse processo, apresentando à organização, técnicas 

adequadas para fazer esse levantamento.  

Trata-se de um estudo de caso a partir de uma pesquisa de Clima realizada em 

empresa de pequeno porte. Para responder aos questionamentos levantados realizou-se 

uma entrevista com os gestores dessa empresa para compreender a importância que 

estes atribuem à pesquisa e quais benefícios ela proporcionou à gestão. Aplicou-se 

também um questionário aos estudantes de secretariado executivo para verificar o 

entendimento que estes profissionais têm acerca da eficácia e relevância da pesquisa de 

Clima Organizacional. 

 

 

PROBLEMA 

 

Climas organizacionais ruins prejudicam a produtividade, visto que afetam 

negativamente e de forma duradoura o ânimo dos colaboradores. Perceber este estado 

permite ao gestor agir para revertê-lo. A pesquisa de clima é uma ferramenta valiosa 

nesse contexto e, dado o novo perfil do profissional de secretariado executivo com 

atribuições gerenciais, ele pode promover a aplicação de métodos de levantamento de 

clima organizacional para favorecer a gestão da empresa. Desse modo, destaca-se como 

o problema que conduz essa investigação a seguinte pergunta: Como a pesquisa de clima 

organizacional pode ser um instrumento de análise e uma ferramenta de auxílio à tomada 

de decisão e, como esse conhecimento se relaciona com o profissional de secretariado 

executivo? 
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JUSTIFICATIVA 

 

Estudar o clima de uma organização é muito importante, e este estudo deve ser 

priorizado pelos gestores que quiserem manter o clima agradável, evitando possíveis 

turbulências ou reverter quadros de insatisfação que geram um clima ruim. 

Uma boa gestão implica em propiciar um ambiente de trabalho agradável e, por 

isso, acredita-se que conhecer o clima organizacional de uma empresa impõe-se como um 

conhecimento relevante no cotidiano da empresa e, por conseguinte, apresenta-se como 

temática de pesquisa interessante para a formação em secretariado executivo. 

Optou-se por esse tema também para aprofundar um estudo anterior que 

despertou interesse. Ao se analisar a contribuição que o profissional de secretariado 

executivo pode dar à empresa, pois, por ter domínio de técnicas de avaliação de clima 

organizacional, pode promovê-las na empresa favorecendo melhorias nas organizações 

em que atuam. 

 

 

OBJETIVOS 

 

A partir de um estudo de caso realizado em uma empresa de pequeno porte 

pretende-se: 

 Demonstrar a importância da pesquisa de clima organizacional como ferramenta 

auxiliar de gestão; 

 Destacar a contribuição do profissional de secretariado executivo nos processos 

de gestão. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Essa pesquisa partiu do estudo de caso de uma pesquisa organizacional 

desenvolvida em uma empresa de pequeno porte, sem fins lucrativos do município de 

Itaperuçu, a 30 km de Curitiba. Após a pesquisa de Clima foi realizada uma entrevista com 
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os gestores para colher informações do nível de conhecimento que os mesmos têm a 

respeito desse tipo de levantamento de clima organizacional e qual o grau de importância 

que os mesmos dão a esse fator e se a pesquisa favoreceu o processo de gestão da 

organização.  

Um segundo levantamento de dados foi realizado junto a alunos do Curso de 

Secretariado Executivo Trilíngue do Centro Universitário Internacional Uninter, por meio 

da aplicação de um questionário para saber se os mesmos sentem-se preparados para 

aplicar/sugerir esse tipo de estratégia de pesquisa de clima organizacional junto às 

organizações em que atuam. Com esses dados buscou-se saber se a formação adquirida 

permite a contribuição prática em processos de gestão. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Com relação aos gestores entrevistados, ambos são unânimes em afirmar a 

importância e relevância da aplicação da pesquisa para o melhor conhecimento das 

relações interpessoais na empresa, bem como lidar com questões como gestão de 

pessoal. Afirmaram ainda que a tomada de decisão em pontos estratégicos da empresa 

foi facilitada por esse processo. Segundo esses mesmos gestores, uma pesquisa de clima 

nunca havia sido aplicada antes na empresa e que, embora já tivessem ouvido falar em 

pesquisa de clima, foi a iniciativa de uma secretária executiva de fazer o levantamento 

que lhes ressaltou a importância de tal procedimento, o qual deverá ser adotado como 

política de gestão da empresa nos próximos anos. 

Com relação aos estudantes de secretariado executivo, os respondentes 

declararam que a pesquisa de clima é importante ou muito importante para as 

organizações e a maior parte dos entrevistados respondeu que se sente qualificado para 

aplicar uma pesquisa de clima.  

Quando perguntados se eles aplicariam uma pesquisa de clima nas empresas em 

que atuam o resultado foi o seguinte: dos 19 (dezenove) entrevistados, 13 (treze) 

disseram que iriam sugerir a aplicação de uma pesquisa em suas empresas porque 

consideram importante conhecer o clima organizacional para melhorar o ambiente de 
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trabalho e consequentemente a motivação e a produção dos colaboradores. Dois (2) 

disseram que não aplicariam porque trabalham em uma empresa pequena. Um (1) 

entrevistado respondeu que não iria sugerir porque isso é função do gestor. Um (1) 

respondeu que só iria sugerir se trabalhasse em uma empresa de grande porte e 2 (dois) 

não responderam essa questão. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos dados coletados até o presente momento, pode-se concluir que esse 

estudo de caso demonstra que a pesquisa de clima é uma importante ferramenta de 

gestão, auxiliando o processo de tomada de decisão dos gestores na correção de pontos 

fracos da empresa. Ela permite direcionar os processos de melhoria de forma assertiva, 

pois se sabe exatamente o que precisa ser melhorado. 

O profissional de secretariado está capacitado e deve auxiliar o gestor no 

levantamento do Clima da empresa, tornando-se assim um assessor valoroso e que 

contribui efetivamente nos processos de gestão, promovendo melhorias nas 

organizações. 
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RESUMO 
 
 
Esse estudo leva em consideração necessidades de pessoas que possuem algumas restrições alimentares, 

dentre elas as que têm intolerância à lactose, ao glúten assim como aquelas que são diabéticas. Um dos 

possíveis produtos escolhidos a ser ofertado para tal grupo foi o mini cupcake. Para isso o grupo procurou 

um fornecedor que pudesse prover ingredientes que não afetassem a saúde desse público alvo. Por outro 

lado, as pessoas que não têm os problemas citados também podem fazer uso dos produtos, com especial 

atenção ao sabor que não se percebe qualquer alteração. 

 

 

Palavras-chave: Produtos alimentícios. Celíacos. Diabéticos. Intolerantes a Lactose. Sem restrições 

alimentares. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho tem como base, o livro BMG, lançado no ano de 2011 por Osterwalder e 

Pigneur.  

Este projeto é apresentado como de conclusão de curso do Centro Universitário 

UNINTER, onde propõe como tema a implantação de uma confeitaria com alimentos 

direcionados ao público de pessoas celíacas, diabéticas, intolerantes à lactose e com 

restrições alimentares.  

Com o intuito de ligar os conceitos aprendidos em sala de aula ao dia a dia dessas 

pessoas, surge a ideia de criar e gerenciar uma empresa.  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

além das de campo, previamente submetida, registrada e aprovada pelo comitê de ética 

do UNINTER. 

A cada dia surgem mais pessoas descobrindo que possuem alguma restrição 

alimentar, o que faz com que as mesmas busquem alimentos que possam consumir 

naturalmente, sendo feitos com produtos que não os fará mal.  

Ao se pensar em qual nome a empresa teria os pesquisadores procuraram algo 

para atrair seus possíveis clientes, chegando a “Paraíso Livre”. 

Paraíso representa abundância em sabores e alimentos e Livre por se tratar de 

satisfazer qualquer pessoa que queira consumir os produtos da Confeitaria em questão. 

Com base nisso, apresenta-se a logo da empresa:  

 

 

        Fonte: Os autores.  
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A Confeitaria Paraíso Livre tem como público alvo desde crianças até idosos e, 

principalmente, aqueles que por algum motivo não podem consumir produtos com 

glúten, leite, com teor alto de açúcar e conservantes, independentemente do gênero, 

pois tanto homens como mulheres podem consumir os produtos. 

A descrição do produto se dá em mini cupcake, usando como sua matéria prima 

produtos específicos para pessoas que apresentem intolerância a lactose, diabéticos e 

celíacos. 

Deste modo, a proposta da empresa é ajudar as pessoas que não podem usufruir 

de alguns produtos alimentícios específicos. 

Além disso, como tais produtos são saudáveis, mas não são medicinais, também 

pessoas sem restrições alimentícias podem fazer uso dos mesmos. Muitas vezes os que 

fazem uma dieta balanceada, um acompanhamento com nutricionistas optam por 

alimentos mais saudáveis. De acordo com pesquisas, há um interesse desse público em 

relação ao empreendimento aqui proposto.  

 

 

PROBLEMA 

 

Como pessoas celíacas, diabéticas e intolerantes a lactose poderão consumir 

produtos alimentícios que não os fará mal?  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que pessoas que tem algumas restrições por determinados alimentos 

sofrem por não poderem consumir alguns produtos. Pensando em atender esse público, 

a Confeitaria Paraíso Livre irá oferecer produtos para pessoas que apresentam restrições 

conforme mencionado acima, podendo deste modo consumir os alimentos naturalmente. 

Apresentando-se a hipótese de que as pessoas celíacas poderão consumir os 

produtos sem glúten, os quais não são facilmente encontrados; além das pessoas que são 

diabéticas poderão consumir doces com zero açúcar e sem conservantes; oferecendo 

ainda aos que apresentam intolerância a lactose consumirem produtos sem leite. 
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A população que sofre com restrições alimentares aumenta cada vez mais, e por 

conta disto a ideia proposta pretende minimizar esta carência por meio da Confeitaria 

Paraíso Livre. Diante das dificuldades em encontrar estes alimentos diferenciados a ideia 

de oferecer este produto é inovadora, pois coloca no mercado algo a mais para tais 

clientes. Nesse cenário foi identificada uma oportunidade de negócio.  

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da Confeitaria Paraíso Livre será: Conhecer a necessidade e qual o 

nicho de mercado, onde a empresa irá aplicar ações eficazes para atrair clientes e ter a 

garantia da compra, aceitação e satisfação. 

O presente plano de negócio tem como objetivos específicos: 

 Coletar informações referentes ao grupo de pessoas Celíacas, diabéticas, 

intolerantes a lactose e também aqueles sem restrições alimentares.  

 Identificar a aceitação de Mini Cupcake, Churros e Crepe Suiço para as pessoas já 

citadas.  

 Analisar a viabilidade de instalação de uma confeitaria com produtos para o 

público-alvo.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, iniciou-se em 

coleta de dados e pesquisas bibliográficas realizadas no Grupo UNINTER (Centro 

Universitário UNINTER), com referência nos livros: CHIAVENATO, Empreendedorismo: 

dando asas ao espírito empreendedor, KOTLER, Administração de Marketing, 

OSTERWALDER e PIGNEUR, Business Model Generation - Inovação em Modelos de 

Negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários, PORTER, 

Competição: estratégias competitivas essenciais, com o intuito de montar com eficiência 

o plano de negócio.  
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DISCUSSÕES 

 

Acredita-se que a viabilidade da questão de saúde em relação ao produto 

proposto, levando-se em consideração a dificuldade do público alvo em encontrar tais 

itens alimentícios. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste projeto puderam-se averiguar vários fatores que influenciam em 

uma empresa, um deles é a dificuldade de realizar sua abertura. 

Deste modo a Confeitaria Paraíso Livre, foca na diferenciação que é a venda de 

produtos para pessoas que possuem restrições alimentares, atendendo também o 

público que não possui nenhuma restrição alimentícia.  
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RESUMO 
 

Tendo em vista que as empresas são ecossistemas cada vez mais complexos e instáveis, e que 
instintivamente os trabalhadores tendem a se opor às mudanças, como os líderes podem influenciar suas 
equipes a cooperarem com as estratégias e planos traçados? Entender as redes informais, ou seja, os 
indivíduos que nem sempre são de cargos elevados, mas que exercem grande influência em suas equipes é 
fundamental para resultados mais eficientes. 
 
Palavras-Chave: Redes informais, implantação de estratégias, mudança organizacional, análise de ambiente, 
gestão do conhecimento. 

 
 
APRESENTAÇÃO 

 

Vive-se na era do conhecimento, e o capital intelectual jamais foi tão valorizado. 

Neste cenário destacam-se as redes sociais, onde os indivíduos e instituições de forma 

mútua potencializam a capacidade intelectual, tornando-a útil em forma de produtos ou 

serviços. 

É neste cenário que esta proposta de pesquisa busca explorar duas grandes 

questões dos estudos organizacionais (mudanças organizacionais e redes sociais) e qual 

abordagem as lideranças devem ter na implantação de novas estratégias. 
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Tendo em vista um ambiente corporativo cada vez mais dinâmico e propenso a 

mudanças, as organizações de modo geral, para se manterem competitivas devem 

encontrar novas formas de implantar suas estratégias, na busca dos seus objetivos. 

Para isso, é necessário compreender o comportamento das redes sociais, indo 

além do organograma. O termo rede social refere-se a um grupo de pessoas em busca do 

mesmo ideal, diferente de mídia social, que é caracterizado por um meio onde as pessoas 

utilizam para se comunicar, sejam em uma plataforma digital ou não (Cardoso/2007). 

O quadro a seguir ilustra a diferença que há entre as redes sociais formais e 

informais. 

 

(Fonte: GARCIA/2012) 

De acordo com Battilana (2012), notamos que a pessoa citada como Sebastião 

possui uma posição na hierarquia formal intermediária, mas quando observado pela ótica 

informal é o agente de maior influência nesta organização. Com isso podemos fazer 

algumas reflexões bem distintas, por exemplo: como um sistema de polícia altamente 

hierarquizado pode combater um crime organizado que possui uma estrutura informal e 

dinâmica? Ou, na implantação de um novo programa de cargos e salários, como uma 

empresa pode tornar mais eficiente a aceitação dos funcionários às novas regras? 

Cada vez mais as redes informais determinam como os trabalhos são feitos nas 

organizações, tendo a posição hierárquica informal dos indivíduos em sua estrutura 

altamente volátil, pois sua definição é baseada nas constantes interações que ocorrem no 

dia a dia. (Azevedo/2012). 

Portanto, após mapeá-las os lideres poderão ter abordagens mais assertivas, 

levando em conta os agentes de influencia, os tornando parte favorável ao planejamento. 
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Um exemplo dessa abordagem pode ser visto no comportamento de um modelo 

de negócio que está ganhando grande notoriedade mundial: as startups. Geralmente 

empresas de tecnologia e com alta escalabilidade, estes negócios possuem como 

característica das equipes de trabalho, um comportamento baseado nas relações 

informais. Esse comportamento organizacional traz resultados com baixos custos, tendo 

em vista que os indivíduos cooperam entre si. 

 

 

PROBLEMA 

 

 Como as organizações, que se estruturam de modo formal e hierarquizado, 

podem implantar estratégias, levando em conta suas equipes de trabalho que se 

relacionam de forma informal? 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Esse estudo se justifica no sentido de proporcionar de forma prática e utilizável, 

uma nova abordagem das organizações na implantação de novas estratégias. Utilizando 

as relações nas redes sociais informais em benefício dos objetivos, aumentando a 

assertividade das lideranças. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Identificar como as organizações, que se estruturam de modo formal e 

hierarquizado, podem implantar estratégias, levando em conta suas equipes de trabalho 

que se relacionam de forma informal. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Propõe-se que se seja realizado um levantamento teórico, para compreender o 

comportamento das redes sociais nas organizações e, baseado em Yin (2010) estudo de 

caso com aplicação de questionário em uma empresa de grande porte selecionada, para 

mapear os perfis sociais, e suas interações com as novas estratégias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sempre que uma empresa passa por mudanças em sua estratégia, seja de diretriz 

institucional, mudança de regras de negócio ou até mesmo a instalação de um novo 

sistema, a resistência dos funcionários é um dos passos mais difíceis de serem superados. 

Após identificar qual o perfil de cada indivíduo na rede social da organização e entender 

suas dinâmicas, as lideranças poderão optar pela melhor forma de abordar as equipes, 

obtendo resultados mais assertivos.  
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RESUMO 

 
Este artigo implica a partir do contexto relacionado ao projeto Curitiba 2030, onde surge a conceituação de 
Cidade Inovadora em que pesem os eixos estruturantes e tendências prospectivas. Sendo que nestes eixos 
estruturantes como a sustentabilidade, a tecnologia, a cidadania plena e em especial destaque, a educação 
estão subsidiados pelos seus vetores de transformação ou tendências prospectivas como a governança, 
cidade em rede, cidade do conhecimento, transporte e mobilidade, meio ambiente e diversidade, saúde e 
bem-estar na projeção de um cenário. Transportar para as Cidades que compõem os Países do Mercosul  
num comparativo dos seus sistemas educacionais das Instituições implica indiretamente na relação do 
orçamento participativo destinado as Cidades para aprimorarem as suas gestões públicas em conformidade 
com o Setor Educacional do Mercosul. 
 
 
Palavras-chave: Curitiba. Educação. Mercosul. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“O futuro das cidades depende em grande medida da sua capacidade de 

planejamento e da definição de estratégias claras e precisas de acordo com a sua vocação 

particular”, e que o futuro do MERCOSUL está na evolução e desenvolvimento das 

cidades serem inovadoras e sustentáveis, principalmente, nos seus sistemas 

educacionais. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este artigo fixa o entendimento para o MERCOSUL por meio especial ao Projeto 

Cidades Inovadoras – Curitiba – 2030. Curitiba foi uma das primeiras cidades do mundo 

que utilizaram como ferramenta para desenhar o que quer como cidade, no ano de 2030, 

a partir de perspectiva “bottom-up”. Os resultados alcançados construíram uma visão 

global e validados por temas denominados: “olhares prospectivos sobre a cidade”, 

(SENAI, 2010, p. 24) priorizou assuntos de maior impacto nos próximos vinte anos, para 

pensar Curitiba em 2030. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Foi necessário olhar para a cidade de 2010, analisar grandes tendências que 

influenciarão as cidades no futuro e entender onde Curitiba se encontra em relação às 

tendências prospectadas pela divisão dos seguintes temas: Governança, Cidade em Rede, 

Cidade do Conhecimento, Transporte e Mobilidade, Meio Ambiente e Diversidade, Saúde 

e Bem-Estar, Coexistência em uma Cidade Global para cada um dos temas. 

Nesse caso os especialistas participantes construíram visões temáticas, 

identificaram objetivos a alcançar e propostas com ações de impacto. 

O MERCOSUL, como é conhecido o Mercado Comum do Sul é a união aduaneira 

(livre comércio intrazona e política comercial comum) de quatro países da América do Sul. 
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Em sua formação original o bloco era composto por quatro países: Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai.  

Desde 2006, a Venezuela depende de aprovação dos congressos nacionais para 

que sua entrada seja aprovada, mais especificamente do parlamento paraguaio, visto que 

os outros três já a ratificaram. O Setor Educacional do MERCOSUL (SEM) foi criado a partir 

da assinatura do protocolo de intenções por parte dos Ministros da Educação. Desde sua 

criação reconheceu-se a importância da educação como estratégia para o 

desenvolvimento da integração econômica e cultural do MERCOSUL. 

Conduzindo a entender que a arrecadação tributária, sobretudo em razão da 

vinculação de impostos para a Educação, no seu planejar estrategicamente a sociedade 

do conhecimento, no mercado e na sociedade civil com amparo de efetividade dos 

modelos de gestão e de políticas públicas que estabeleçam objetivos e metas 

consistentes que, no caso do MERCOSUL, seria o da integração. Não apenas, econômica, 

porém, pela via da Educação possibilitando o crescimento e o desenvolvimento 

conjuntamente. 

Diante dessa possibilidade tácita, para entender os vários níveis das 

potencialidades de um País, começando por sua estrutura na Educação, os seus 

indicadores proporcionam uma análise mais prospectiva e sustentável porque “... diante 

da arrecadação destes Governos e o gasto público na Educação, em cenários de 

manutenção das suas estruturas com gastos atuais, ou seja, o gasto aluno/ano esperado e 

o percentual do PIB atrelado para o orçamento do Ministério da Educação, ou outra 

denominação, destes Países...” (Castro, 2004, p.7). 

Pode-se compreender que invoca princípios que permeiam à Administração 

Pública destes países membros, princípios como os da Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. A partir daí consolida-se a administração pública 

profissional, essencialmente pública, focada no cidadão, federativa e notoriamente 

transparente voltada a Sociedade e a Comunidade. 

Todos os grupos sociais conduzem a duas categorias: a Sociedade e a 

Comunidade.  

No caso do orçamento do Brasil destinado a Educação refere-se ao FUNDEB que é 

Relativo à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, bem como, a definição 
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de custo aluno/qualidade e o valor mínimo por aluno. No caso para a União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios relativos a este custo existem o gasto aluno/ano e o 

aproveitamento escolar. Observa-se que a Educação de Nível Superior não está inserida 

no FUNDEB. Em ordem de prioridades está o financiamento do Governo Federal, primeiro 

o Ensino Fundamental seguindo nesta ordem da Educação de Nível Superior, Ensino 

Médio e Educação Infantil. 

A educação na Argentina é responsabilidade do governo nacional, das províncias 

e dos distritos federais e das instituições privadas, apesar das recomendações básicas 

terem sido historicamente feitas pelo Ministério da Educação. A educação é gratuita e 

obrigatória por 9 anos (a Educação Primária Básica, e a Educação Secundária Básica). 

Atualmente, a educação na Argentina é considerada como uma das mais 

avançadas e progressistas da América Latina, e firmemente reconhecida e destacada por 

diversos organismos internacionais, como a UNESCO e a UNICEF. O país conta com três 

ganhadores do Prêmio Nobel de Ciências: Luis Federico Leloir, Bernardo Houssay e César 

Milstein.  

Educação primária: A educação na Argentina é dividida em três fases. A primeira, 

a educação primária, compreende da primeira a sexta série, e é chamada Educación 

General Básica, ou EGB, sendo dividida em dois estágios, chamados ciclos: 

 

1. EGB I: 1ª, 2ª e 3ª séries  

2. EGB II: 4ª, 5ª e 6ª séries  

 

O segundo nível é a educação secundária básica (ESB), o EGB III, que 

compreende a 7ª, 8ª e 9ª séries (1º, 2º e 3º ano da ESB). Uma vez terminado o ESB o 

estudante termina o período de educação compulsória e pode optar por continuar ao 

terceiro nível e por começar sua educação secundária superior (ESS), chamada Polimodal, 

que normalmente dura de 2 a 3 anos. O quarto estágio é a educação superior. 

Um dos mais importantes feitos do ensino no País é o alto índice de 

alfabetização. Pelas estimativas de 2003, o mais alto da América Latina, o índice de 

alfabetismo se encontra em 98%, seguido da Argentina, com 97,1% e de Cuba com 97%. O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina#cite_note-cia-59
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Uruguai foi o primeiro País da América Latina a ter uma educação primária universal, 

gratuita e obrigatória. (1875).  

 

Sistema Educacional do Uruguai: 

Educação primária: Educação Secundária: Educação Superior: 

6 anos – obrigatórios. 

 

3 anos - 

obrigatórios 

3 anos – preparatório 

para o Superior. 

Até 5 ou mais anos. 

 

No nível Superior, o Uruguai, desde 1849, mantém a University of the Republic – 

UdelaR. Universidade pública, na cidade de Montevideo, e a Universidade Católica Del 

Uruguay, desde 1984, na cidade de Montevideo. Universidade, Particular. 

Em 1988 cerca de 69% dos estudantes universitários eram de Montevideo, com 

predominância em Cursos de Ciências Sociais, Engenharia, Medicina, Economia e 

Administração. Pelo aspecto de centralizar em Montevideo, uma Universidade Pública e 

outra, Universidade Privada, colabora para que um nível considerável destes profissionais 

mais aptos fosse para fora do País. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em termos de orçamento participativo e de acordo com o Prof. June Cruz (2009), 

o orçamento público passa pelos instrumentos do PPA, da LDO e da LOA sendo que a 

participação do cidadão na tomada de decisão da aplicação do recurso e investimentos é 

de fundamental importância com relação à tributação aos cofres públicos.  

Ainda, em tempo, a transparência dos instrumentos aplicados realça o interesse 

que o Estado mantém com a participação do cidadão na utilização do orçamento. 
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RESUMO 

Neste trabalho objetiva-se identificar a agenda temática presente nas primeiras páginas dos jornais Gazeta 
do Povo (GP) e Folha de Londrina (FL), a fim de mensurar a visibilidade que o tema campanha eleitoral 
recebeu na cobertura desses jornais nas eleições municipais de 2012. 
O jornal Folha de Londrina possui uma tiragem média de 32 mil exemplares com circulação em 300 
municípios do estado do Paraná. No município de Londrina é o jornal de maior circulação na cidade e na 
região metropolitana. A Gazeta do Povo é um jornal com média diária de 42 mil exemplares; em Curitiba é 
considerado o maior e mais importante jornal, com uma cobertura que abrange temas desde o cotidiano 
até a política internacional. O jornal tem ocupado lugar de destaque na política local ao promover 
campanhas de que um voto consciente é um voto bem informado e, também, pelas séries de denúncias que 
realizou sobre membros da elite política curitibana e paranaense. Por sua vez, a política londrinense na 
última década foi caracterizada por uma série de escândalos envolvendo a Prefeitura e a Câmara de 
Vereadores. Em 2009, o então Deputado Federal Barbosa Neto assumiu o cargo de Prefeito da cidade, 
tendo seu mandato cassado em julho de 2012 em razão de uma série de escândalos financeiros envolvendo 
a sua administração. O novo Prefeito, Joaquim Ribeiro, após assumir o cargo também passou a envolver-se 
em denúncias sobre recebimento de propinas de empresários da área da educação. Nesse contexto de 
escândalos envolvendo as elites políticas reafirma-se a relevância das eleições como um instrumento crucial 
à disposição da população, que, por intermédio do seu voto, pode reprovar e conseguir mudanças no 
comportamento das elites políticas (MANIM, PRZEWORSKI & STOKES, 2006, p. 106). Para a definição do 
voto, é importante para a população que exista uma cobertura jornalística enfatizando temas relativos à 
campanha eleitoral: é em torno dessa expectativa que se situa o problema de pesquisa que orienta a 
investigação apresentada aqui.  

 

Palavras-Chaves: Jornal impresso. Cobertura jornalística. Eleições municipais. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nas eleições de 2010 para o Governo do Estado do Paraná, os temas relativos à 

campanha eleitoral obtiveram uma cobertura destacada nas primeiras páginas da Gazeta 

do Povo, o inverso do que ocorreu na Folha de Londrina (SANTOS & QUADROS, 2012, p. 

81). Em 2010, na Folha de Londrina, de 1.180 chamadas na primeira página, apenas 73 

(6,19%) eram sobre a campanha eleitoral, ao passo que, na Gazeta do Povo, de 2.114 

chamadas, um total de 316 (14,95%) eram sobre o tema. Em face de tais valores, fica a 

questão: nas eleições de 2012, qual a visibilidade dos temas relativos à campanha na GP e 

na FL? A hipótese que se pretende testar é que as agendas temáticas dos dois jornais 

concederam nas respectivas primeiras páginas, maior destaque ao tema campanha 

eleitoral, em comparação com outros temas. Acredita-se que isso ocorreu em virtude de 

as eleições municipais de 2012 tratarem-se de pleitos para escolha de prefeitos e 

vereadores nas cidades em que os jornais mantêm suas sedes.  

A metodologia adotada na pesquisa consistiu em identificar a agenda temática dos 

jornais a partir dos temas presentes nas chamadas de primeira página. O período 

analisado corresponde às edições que foram publicadas no primeiro turno eleitoral, de 1º 

de agosto a 7 de outubro de 2012, e, no segundo turno, de 8 a 28 de outubro de 201228. 

Para verificar-se a visibilidade do tema campanha eleitoral nas primeiras páginas dos 

jornais, adotaram-se os seguintes procedimentos: identificação dos temas que formaram 

a agenda temática dos jornais durante o período investigado; identificação do espaço em 

centímetros quadrados. Com o uso da análise de conteúdo identificaram-se os temas que 

predominaram nas chamadas de primeira página. O tema campanha eleitoral abrange 

exclusivamente as chamadas relativas a informações sobre partidos políticos, candidatos 

a Prefeito ou a Vereador que disputavam o pleito e organização das disputas eleitorais 

em Londrina e Curitiba. Após identificar as agendas temáticas, quantificou-se a frequência 

com que os temas apareceram nas chamadas de primeira página de cada jornal. Quanto 

maior a frequência, maior a visibilidade do tema no espaço de destaque do jornal.  

Uma primeira variável importante a identificar para conhecer-se a visibilidade que 

                                                           
28 É necessário um especial agradecimento ao Programa de Iniciação Científica da Uninter (PIC-Uninter) e 
aos estudantes pesquisadores dos grupos de pesquisa “Meios de comunicação e política” (Uninter) e 
“Comunicação Política” (UFPR), que atuaram na coleta de dados sobre as edições dos dois jornais 
pesquisados.  
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um dado tema ocupa na cobertura jornalística é a área ocupada em centímetros 

quadrados que o jornal cedeu aos temas que formaram a agenda temática no período. 

Observe-se a Tabela 1 a seguir.  

 

Tabela 1 – Relação entre temas e espaço em cm2 nos jornais (01/08 a 28/10). 

Tema  Folha de Londrina Gazeta do Povo 

Campanha eleitoral ou 

partidos políticos 
6389 9680 

Político institucional 12317 6766 

Economia 18209 9864 

Saúde 5426 1988 

Educação 3838 6851 

Atendimento a carentes e 

minorias 
4445 1395 

Infra-estrutura urbana 6643 6524 

Meio-ambiente 3628 633 

Violência e segurança 10647 1564 

Ético-moral 5293 7238 

Internacional 45 3809 

Variedades cultura 9465 13053 

Esportes 13288 12252 

Outros 3532 8953 

Total 103164 90571 

Fonte: Grupos de Pesquisa Meios de comunicação e política (UNINTER) e Comunicação Política (UFPR). 
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Nas primeiras páginas da FL os temas que tiveram uma maior área na primeira 

página no período investigado foram: economia (18.209cm2); esportes (13.288 cm2); 

político/institucional (12.317cm2); violência e segurança (10.647 cm2); variedades e cultura 

(9.465 cm2); infra-estrutura urbana (6.643 cm2) e campanha eleitoral (6.389 cm2). Na GP 

foram os temas: variedade e cultura (13.053 cm2); esportes (12.252 cm2); economia (9.864 

cm2) e campanha eleitoral (9.680 cm2). Identifica-se que as chamadas relativas ao tema 

campanha eleitoral, em área ocupada, ficaram na FL em sétimo lugar e, na GP, em quarto 

lugar. Na GP concedeu-se áreas maiores para as chamadas de temas relacionados ao 

entretenimento do leitor, como são os casos de variedades, economia e esporte, ao 

passo que na FL foram os temas relacionados a economia, violência, variedades e 

esporte.  

Uma segunda variável útil para verificar-se a importância atribuída pelos jornais ao 

tema campanha eleitoral é saber o percentual de frequência do tema nas primeiras 

páginas. Na GP o tema campanha eleitoral ocupou o quarto lugar em visibilidade na 

primeira página e na FL, o quinto lugar. Veja-se a Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 - Distribuição das frequências de temas nos jornais 01/08 a 28/10. 

 

 

Tema  

Gazeta do Povo Folha de Londrina 

Frequência % Frequency Percent 

Campanha eleitoral ou 

partidos políticos 
132 11,0 65 8,7 

Político Institucional 114 9,5 97 13,0 

Economia 172 14,3 174 23,4 

Saúde 36 3,0 44 5,9 

Educação 57 4,7 25 3,4 

Atendimento a carentes e 

minorias 
13 1,1 19 2,6 
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Infra-estrutura urbana 61 5,1 30 4,0 

Meio-ambiente 21 1,7 18 2,4 

Violência Segurança 31 2,6 82 11,0 

Ético-moral 91 7,6 32 4,3 

Internacional 59 4,9 2 ,3 

Variedades Cultura 188 15,6 56 7,5 

Esportes 140 11,6 87 11,7 

Outro 89 7,3 14 1,8 

Total 1204 100,0 745 100,0 

Fonte: Grupos de Pesquisa Meios de comunicação e política (UNINTER) e Comunicação Política (UFPR). 

 

De acordo com a Tabela acima identifica-se que no período eleitoral o assunto 

campanha eleitoral teve 132 chamadas na primeira página da GP e 65 matérias na FL. 

Analisando-se internamente em cada jornal os temas que foram divulgados nas primeiras 

páginas, chega-se à mesma conclusão obtida com os dados expostos na Tabela 1: na GP o 

assunto campanha eleitoral foi pautado com menos frequência (11%) em relação a outros 

assuntos, como variedade e cultura (15,6%), economia (14,3%) e esportes (11,6%). Na FL 

observa-se o mesmo comportamento: o assunto campanha eleitoral (8,7%) foi superado 

em frequência nas primeiras páginas pelos assuntos economia (23,4%), 

político/institucional (13%), esportes (11,7) e violência e segurança (11%). Pelos dados 

levantados constatou-se, em primeiro lugar, a não confirmação da hipótese inicial, 

segundo a qual, em razão de ser um período eleitoral em seus municípios sedes, os 

jornais proporcionariam uma visibilidade maior ao tema campanha eleitoral em relação a 

outros temas. Identificou-se tanto na Gazeta do Povo quanto na Folha de Londrina a baixa 

visibilidade que o tema recebeu a partir da área total ocupada e da freqüência nas 

chamadas de primeira página.  Essas conclusões são pessimistas se confrontadas com a 

noção de que a primeira página de um jornal é o espaço em que os jornais publicam as 

informações que entendem como sendo mais relevantes sobre as quais a população deve 

informar-se. Economia, variedades, cultura e esporte foram alguns dos temas que 
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obtiveram mais espaço nos jornais em um período exclusivo de campanha eleitoral; esses 

temas também superaram o tema campanha eleitoral em frequência nas chamadas de 

primeira página.  
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RESUMO 

Palavras-Chaves: Gênero. Elite Militar. Elite Diplomática. 

 

 

Esta pesquisa propôs como tema de estudo estabelecer comparação entre a Elite 

Militar e a Elite Diplomática no que tange alguns aspectos específicos como hierarquia, 

mulheres, origem social e inserção na burocracia e forças armadas. Inicialmente foi feita 

uma revisão bibliográfica para descrever teorias e pontos de vista que abordassem 

aspectos relacionados à questão militar e diplomática 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 como ocorreu a 

inserção das mulheres nos dois campos de estudo, bem como a analise das formas de 

ascensão na carreira, partindo do pressuposto que ambos os âmbitos estudados seriam 

integrantes majoritariamente masculinos. A problemática deste trabalho parte da 

compreensão de qual é o papel das mulheres tanto no âmbito militar quanto no âmbito 

diplomático, como esta mulher é vista a partir da sua posição dentro de ambas as 

instituições. 
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Propondo uma visão diferente do ingresso das mulheres nas forças armadas, 

Carreiras (2009) utiliza-se do “olhar” masculino para explicar a construção da 

masculinidade nas forças militares. A autora explica que é somente a partir dos anos 70 

que grande parte dos países do ocidente aderiu ao ingresso das mulheres às forças 

armadas, pois é quando começa a surgir relativa igualdade29 feminina frente aos seus 

pares masculinos. Mesmo assim ainda se encontra neste período, final do século XXI, 

muitos impasses ao ingresso da mulher nas forças armadas, como a exclusão das funções 

relacionadas ao combate, baixa representatividade em posições de poder e a 

problemática do campus militar que lhe apresenta com hostilidade. 

No ambiente militar, as mulheres são representações da “discriminação cultural e 

da segregação ocupacional” (CARREIRAS, 2009, p. 170). Sendo que, a estereotipificação 

de gênero que delega à mulher o caráter de feminilidade e paz e aos homens de 

masculinidade de guerra, são um dos principais motivos segundo o qual as mulheres não 

adquirem o caráter de combatente nas forças armadas. Além disso, as mulheres ainda se 

defrontam com o problema institucional das forças armadas que tem, segundo Carreiras 

(2009), caráter burocratizante, de centralização política, formal, autoritária e 

representante das relações dominantes de gênero, no qual se sustentam a masculinidade 

hegemônica30.  

Quanto às qualidades femininas que mais são valorizadas pelas forças armadas 

estão: “o nível elevado de organização; sensibilidade social; distanciamento de estruturas 

hierárquicas e protocoladores; inspiração de confiança diante de pessoas do mesmo 

sexo; flexibilidade; capacidade intuitiva” (ESCOBAR, 2009, p. 58).  Estas características 

têm sido destacadas em missões de manutenção de paz nas quais a mulher apresenta um 

papel de destaque, pois “reconhece-se que as mulheres não necessitam ser protegidas, 

                                                           
29 Para Escobar (2009), a igualdade de gênero decorre do processo de modernização institucional e que “só 
na melhor das hipóteses é produto da democratização do setor de defesa” (ESCOBAR, 2010, p. 52).  Além 
disso, a inserção feminina nas forças armadas possui uma contradição, se por um lado ela é 
internacionalmente reconhecida, do outro o seu pressuposto inicial de defesa e soberania contrapõe o 
papel social da mulher. 
30 Sobre a questão de desigualdade, apesar do avanço dos movimentos feministas e da democratização em 
prol da igualdade de gênero “essa realidade ainda varia quanto ao seu alcance, durabilidade e impactos na 
cultura política masculinizante” (BOBEA, 2010, p. 118). Sendo que a questão da busca por igualdade não 
deve ser apenas normativa e legal, ela deve permear as “praticas culturais que se institucionalizaram e que 
ainda permeiam os paradigmas de reformas” (BOBEA, 2010, p. 147). 
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mas que podem ser também combatentes, prisioneiras, diplomatas ou negociadoras” 

(ESCOBAR, 2010, p. 58).   

Em face desta realidade apresentada da inserção das mulheres nas forças 

armadas, partimos para o estudo do ingresso das mulheres na diplomacia. Segundo 

Balbino (2009), a mulher é passível de uma sub-representação na diplomacia brasileira no 

que tange as relações entre homens e mulheres nos espaços de poder.  

O resgate histórico feito por Balbino (2009) acerca da trajetória da mulher no 

Itamaraty remonta aos primórdios do recrutamento para a carreira diplomática que tem 

início com o Barão do Rio Branco (1902-1912). Naquele período se levava em consideração 

aspectos como a família, a aparência física e também “os modos e as ideias que os 

candidatos expressassem no famoso chá com o Barão” (BALBINO, 2009, p. 244). As 

preocupações para com as seleções se mostravam muito mais de caráter indicatório, do 

que preocupados com uma democratização pautada na meritocracia e no processo 

burocrático-legal de recrutamento.  

Desde os anos de 1940 até 198831, a inserção da mulher à carreira diplomática 

passou por períodos de retrocesso e avanço. Um exemplo, de retrocesso que ocorre 

neste período diz respeito à Maria José de Castro Rebello Mendes que no concurso 

realizado em 1918 foi a primeira colocada para o cargo de secretaria de Estado, mas que 

só teve sua inscrição aceita “depois que Rui Barbosa utilizou-se do artigo 73 da 

Constituição de 1891 (no qual usava o termo todos os brasileiros), sem discriminar o sexo, 

sobre a elegibilidade para cargos públicos” (BALBINO, 2009, p. 244). 

O problema de se alocar mulheres em carreiras diplomáticas no Brasil se dava 

pelo fato de que havia uma grande barreira de carga ideológica entre os homens 

participantes das funções públicas. Sendo assim, estes faziam de tudo para dificultar a 

inserção da mulher à carreira diplomática, utilizando-se de discursos, assim como nas 

                                                           
31 Do período que compreende 1919 a 1938, o número de mulheres que se inseriram no Itamaraty foi de 
dezoito. Mas o cargo que reunia as carreiras de cônsules e diplomatas, bem como os de oficial de 
secretaria, era relegado apenas aos homens. Em 1938 houve um momento de interrupção na entrada das 
mulheres na diplomacia, devido ao decreto expresso pelo até então Ministro das Relações Exteriores 
Oswaldo Aranha, que deixou o concurso aberto apenas para homens. Depois disso, somente em 1953 é que 
novamente uma pessoa do sexo feminino foi aprovada, e também novamente sobre a escolta de um 
mandado de segurança. É então que em 1954 foi permanentemente dada “a autorização definitiva para o 
ingresso de mulheres” (BALBINO, 2009, p. 244). 
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Forças Armadas, de cunho físico e psicológico que ressaltavam a fragilidade feminina em 

relação à masculinidade e virilidade do homem.  

Com a mudança estrutural ocorrida nos concursos públicos relativos a carreira 

política diplomática, Balbino (2009) relata que houve certa expectativa por parte das 

mulheres em relação ao ingresso na carreira diplomática. Balbino (2009) revela que tais 

mudanças estruturais que ocorreram com o decorrer do tempo com relação aos 

processos de ingresso à carreira diplomática, mudaram os perfis dos diplomatas 

brasileiros, devido o ingresso destes novos diplomatas ingressos em tempos diferentes. 

Além disso, a autora ressalta que havia uma “expectativa de que o aumento do número 

de mulheres diplomatas dar-se-ia de forma mais ou menos automática com as 

transformações da estrutura dos concursos e do papel da mulher na sociedade brasileira” 

(BALBINO, 2009, p. 247).  

 

Tabela sobre as semelhanças e diferenças entre a inserção da mulher na Elite Militar e na Elite 
Diplomática 

 Forças Armadas Itamaraty 

Ano de inserção nos dois campos 1980 1918 

Razão de ser pela qual a entrada da 

mulher é vista como algo negativo 

Fragilidades físicas e emocionais Constituição da Família, matrimônio e 

maternidade. Pouca articulação política 

Razão de ser pela qual a entrada da 

mulher é vista como algo positivo 

O nível elevado de organização; 

sensibilidade social; distanciamento; de 

estruturas hierárquicas e protocoladoras; 

inspiração de confiança diante de pessoas 

do mesmo sexo; flexibilidade; capacidade 

intuitiva 

Mulher é mais cuidadosa, tem mais 

capacidade de adaptação, de flexibilidade 

 

Posições de difícil acesso Exclusão das funções relacionadas ao 

combate 

Chefias de Gabinete e Subsecretarias-

Gerais, Ministros de Primeira Classe 

Característica dos dois campos em 

relação às mulheres 

Hostil Aparente Cordialidade 

Estereótipo Feminino Feminilidade e paz Diálogo 

Barreiras Institucionais Burocracia, Centralização política, 

propagação das disparidades entre gênero 

quanto à reafirmação da masculinidade. 

Diferença de poder entre homens e 

mulheres dentro da Casa e cultura 

institucional preocupada com a família 

Mulher com relação ao Homem É um aspecto favorável, a mulher ser 

parecida com um homem, pois a aproxima 

da realidade militar 

Realce das suas características distintas do 

homem 

Ênfase Masculinidade – força física Meritocracia - pragmatismo e racionalidade 
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Aspectos que favorecem a entrada da 

mulher 

Ímpeto profissionalizante e o foco em 

questões técnico organizacionais 

Democratização dos processos de seleção, 

nos concursos do CACD 

 

Os dados apresentados na tabela sobre as semelhanças e diferenças entre a 

inserção da mulher na Elite Militar e na Elite Diplomática se apresentam como resultados 

de uma pesquisa qualitativa feita a partir da leitura bibliográfica de artigos que 

possibilitavam enxergar a posição da mulher dentro de cada campo de estudo. 

A partir dessa reflexão histórica sobre a inserção das mulheres nas Forças Armadas 

e na Diplomacia, podemos verificar que há semelhanças e diferenças na comparação 

entre os dois campos de estudo e pesquisa. Ao passo que as justificativas nas Forças 

Armadas para o não ingresso da mulher perpassam questões físicas e psicológicas que 

são tomadas como naturais. Na diplomacia a questão cultural e social do papel da mulher 

se torna ainda mais presente, visto que o matrimônio e a maternidade são considerados 

importantes para o que é considerado família em seu conceito mais tradicional.  

Os aspectos positivos e valorativos das mulheres que são vistos como 

enriquecedores para os campos em questão são em grande parte relacionados à sua 

construção idealizada de mulher, no sentido de ressaltar as aspectos como organização, 

sensibilidade, flexibilidade entre outras, que ao invés de igualar as relações apenas as 

colocam em posições paralelas ou de auxilio e apoio.  

No que se refere à natureza dos dois campos de estudo, chega-se a conclusão de 

que ambos, a priori, tiveram grande resistência quanto à inserção das mulheres. Sendo 

assim a relevância deste estudo de gênero está na busca por compreender as 

potencialidades que permitem às mulheres, cada vez mais, chegar perto dos cargos que 

lhe competem poder no âmbito nacional. 
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RESUMO  
 
O objeto de estudo do presente resumo é a análise da importância da atuação da Organização das Nações 
Unidas, eleita a instituição como espaço central para a solução do conflito entre árabes e judeus. O 
problema proposto concentra-se em desvendar qual é o papel das Nações Unidas para a solução do litígio 
entre israelenses e palestinos. Conclui-se, a partir da análise da atuação da ONU no decorrer do conflito, 
que este serviu a interesses específicos de alguns Estados, suscitando o descrédito da Organização. 

 
Palavras-chave: Organização das Nações Unidas. Conflito árabe-israelense. Análise das resoluções. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente resumo deve abarcar a análise documental realizada a partir dos 

documentos expedidos pela Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, órgãos 

relevantes da Organização das Nações Unidas. Para tal, será utilizado o aparato teórico 

da Teoria da Interdependência e a Teoria dos Jogos. Entende-se que a primeira teoria 

deve explicar o contexto internacional em que esses documentos foram deferidos e a 

importância da ONU e dos demais países envolvidos no caso do conflito árabe-israelense. 

A segunda teoria, dos jogos, por sua vez, deve abordar o ambiente dentro da arena de 

negociações, ou seja, como ocorreram as negociações entre os atores internacionais 

(Estados e OI’s) dentro da ONU, principalmente no que se refere ao posicionamento dos 

países que compõem o Conselho de Segurança, como membros permanentes de direito 

ao veto. É Importante ressaltar que essa análise tem por finalidade entender os dados 

obtidos por meio dos documentos e através deles mapear as questões que impediram a 

implementação, de fato, das resoluções.   

 Os documentos a serem analisados serão: a Resolução 181(AG), de 29 de 

novembro de 1947; a Resolução 194 (AG), de 11 de dezembro de 1948; a Resolução 242 

(CS), de 22 de novembro de 1967; a Resolução 338 (CS), de 22 de outubro de 1973; a 

Resolução 49/149 AG (1994); a Resolução 66/146 AG (2011) e a Resolução 66/225 AG (2011). 

Entende-se que a partir da Resolução 181 (1947), por meio da qual ocorreu a partilha do 

território entre árabes e judeus, a atuação da Organização das Nações Unidas e a história 

do conflito seguem trajetórias paralelas, pois a ineficácia da organização em relação à 

implementação das resoluções é o fator que culminou em outras determinações, e assim 

por diante. 

Tanto a Resolução 194(AG) como a Resolução 242(CS) representavam interesses 

exclusivamente palestinos, pois defendiam o direito dos refugiados árabes, bem como o 

seu território. A situação que foi reforçada, em 1973 pela Resolução 338, reafirmando a 

necessidade de cumprimento da Resolução 242 (CS), de 1967.  Em 1994, a Resolução 

49/149 (AG) e anos mais tarde, em 2011, as Resoluções 66/146 (AG) e 66/225 (AG) exaltam 

a necessidade de proteção dos palestinos, bem como do seu direito de 

autodeterminação. Sendo que as últimas resoluções se configuram na retomada das 
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negociações em busca de uma solução pacífica para o conflito, liderada pela ONU. A 

análise de tais resoluções não tem por finalidade apresentar somente a legitimidade 

documental, mas discorrer sobre os fatores que implicaram no estabelecimento desses 

documentos, e estagnaram por diversas vezes o processo de paz na região.  

 

 

PROBLEMA 

 

O problema analisado concentra-se na importância da ONU para um possível fim 

do litígio entre israelenses e palestinos, que se arrasta por décadas, e as razões que 

impediram a solução do conflito. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho justifica-se pela importância das Nações Unidas enquanto ator 

mediador de conflitos e por sua responsabilidade no que se refere também à intervenção.  

A efetividade das ações da organização, bem como seus resultados e o quanto as 

resoluções expedidas pela ONU são aceitas e respeitadas pela Sociedade Internacional, 

evidenciam a eficácia da atuação das Organizações Internacionais, principalmente das 

Nações Unidas.  

O objetivo é analisar a atuação das Nações Unidas com relação ao conflito árabe-

israelense para esclarecer, desse modo quais foram os prováveis fatores que 

contribuíram para o frustrado plano de resolver o litígio e a estagnação do processo de 

paz, que tornaram o reconhecimento do “Estado” Palestino uma tarefa difícil.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A análise de conteúdo será a metodologia adotada a fim de atingirem-se os 

objetivos elencados. A análise documental deve corroborar para esclarecer informações 
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contidas nas resoluções, a partir da coleta de dados. De acordo com BARDIN (2011, p. 51), 

a análise documental facilita o acesso à informação. A metodologia abarca a breve análise 

das Resoluções 181; 194; 242; 338; 49/149; 66/146 e 66/225 da ONU, referentes ao litígio. 

Isso será realizado na busca de entender e enumerar os fatores que levaram ao 

descrédito o processo de uma possível solução para o conflito entre árabes e judeus. A 

ONU tem sido palco de debates de interesses comuns no contexto universal. Esse fato 

transformou a organização em uma arena de negociações e de decisões onde os atores 

buscam seus interesses. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Essa análise será conduzida sob o aparato teórico da Teoria da Interdependência, 

para analisarmos as Organizações Internacionais e a Teoria dos Jogos para 

compreendermos o impasse entre os palestinos e os demais países.  

Para elucidar a problemática apresentada utilizaremos os princípios abarcados em 

tais teorias, como a sensibilidade e a vulnerabilidade para a Teoria da Interdependência. 

Isto por que tal teoria considera a cooperação entre os atores internacionais, ou seja, as 

Organizações Internacionais e os Estados Nacionais interdependentes e que embora se 

relacionem, cada qual busca seus interesses e utilizam para tal objetivo o seu poder de 

influência e barganha na Sociedade Internacional, bem como o uso de suas capacidades. 

A Teoria dos Jogos, por sua vez, servirá de aporte teórico no caso específico das 

análises sobre a tomada de decisões que envolvem os atores (Estados e Organizações 

Internacionais) e, principalmente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas no que se 

refere às resoluções que abarcam o conflito. A ONU, como organização internacional 

universal, tem sido palco de debates de interesses comuns, isto é, no contexto universal. 

Esse fato transformou a organização em uma arena de negociações e de decisões onde 

os atores buscam seus interesses. 

Entende-se que a Interdependência ou dependência mútua influencia a ação dos 

atores, no cenário internacional. A relação de interdependência, segundo BEDIN (2001), 

propicia maiores possibilidades de intercâmbio e fluxos internacionais promovendo, 
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desse modo, o aprofundamento das assimetrias entre países. Esses fatores tornam as 

relações internacionais jogos complexos e atribuem riscos a esses jogos. A nova 

realidade, com possibilidades políticas e sociais, caracteriza o crescimento não apenas 

dos Estados, mas das Organizações Internacionais. As transformações decorrentes dos 

novos atores emergem novos jogos, regras e novas estratégias para a manutenção no 

Sistema Internacional (SI) (BEDIN, 2001). 

 As estratégias para se manter no SI, são evidenciadas em casos particulares nas 

relações internacionais. Esses casos envolvem as OI’s, principalmente a ONU e conflitos 

ocorridos na segunda metade do século XX. Como exemplo, o desenvolvimento da 

operação de paz liderada pela Organização das Nações Unidas, durante a crise no Canal 

de Suez (1956) – Grã-Bretanha e França, acionistas e beneficiárias do canal ficam do lado 

de Israel, ou mesmo seu posicionamento em relação ao conflito árabe-israelense, no que 

se refere à Resolução 242, aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Como descreve NYE (2009), as superpotências pressionaram tanto os árabes quanto os 

judeus a aceitarem um cessar fogo. Porém, as determinações feitas por meio da 

resolução 242 do CS não ficaram claras pois podia ser interpretada de diversas formas, de 

acordo com o idioma. Essa situação de ambiguidade causada por uma determinação da 

ONU não resolveu o problema; pelo contrário, acirrou ainda mais a animosidade entre 

esses povos. (NYE, 2009).  

  Como observa Sato (2003), a avaliação de cada ator é feita de maneira diferente, 

pois cada situação tem um significado específico. Uma disputa comercial ou territorial, 

um acordo de cooperação, um conflito armado real ou em potencial são situações que se 

transformam em ações políticas como, por exemplo, as consequências políticas 

resultantes da crise do Canal de Suez no qual a União Soviética (URSS) passou a 

influenciar o conflito no Oriente Médio; e na aproximação da relação entre Estados 

Unidos e Israel, a partir da década de 1960. (LAMAS, 2004).  

  No que se refere à intervenção de atores internacionais, ou seja, Estados e 

Organizações Internacionais, NYE (2009), destaca o contexto da aprovação da Resolução 

242, das Nações Unidas que pôs fim a guerra entre árabes e israelenses em 1967. No 

decorrer dos anos o propósito da determinação, assim como o propósito da Resolução 

181(1947), não foi respeitada. Todos esses aspectos aliados a políticas radicais praticadas 
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por israelenses ou palestinos são grandes obstáculos para a paz. Por esse motivo Audi 

(2010) revela a importância da Organização das Nações Unidas: 

 

 

O papel da ONU terá sempre que ser fundamental e não imprudente, (...). Para 
alguns observadores, Israel luta por uma terra que sempre foi deles. Os 
palestinos, por sua parte, defendem o “utis possidetis” - “como possuis, assim 
possuais” do direito romano, reconhecido pelo direito internacional (AUDI, 2010, 
p.56). 

 

  

Embora haja argumentos relevantes para ambos os lados e resguardados pelo 

Direito Internacional o debate apresentado não busca resolver as questões relacionadas 

ao Fundamentalismo32 religioso que dá combustão a uma espécie de “novas guerras” que 

são frequentes na região do Oriente Médio. Para AUDI (2010), essa região é uma das mais 

conflituosas da agenda internacional, com litígios complicados e confusos que há décadas 

abalam o mundo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Organização das Nações Unidas, nas últimas recomendações, agiu com 

prudência no que tange a expor a importância da Carta de São Francisco, como também a 

relevância das normas do Direito Internacional, evitando, desse modo, suscitar outras 

interpretações e consequentemente revolta das partes envolvidas como o ocorrido em 

1947, com a Resolução 181 (AG) e a Resolução 242 (CS) em 1967, que não foram 

implementadas. Entende-se que os conflitos deflagrados entre os palestinos e os 

israelenses tiveram como base o não reconhecimento do Estado palestino, o desrespeito 

aos refugiados e a não devolução dos territórios ocupados. Essas situações foram 

mencionadas pela ONU, por meio de recomendações, mas não foram efetivas no 
                                                           
32

 É uma linha de pensamento em que certos princípios são reconhecidos com “verdades” essenciais cuja 
autoridade é inquestionável e prioritária, independentemente do seu conteúdo. Porém, o termo 
fundamentalismo é muito controverso. Geralmente está associado à inflexibilidade, ao dogmatismo e ao 
autoritarismo. Essas formas são revolucionárias porque almeja estabelecer uma teocracia, o regime no qual 
o Estado se pauta pelos princípios religiosos e a posição política está vinculada ao lugar que se ocupa 
dentro da hierarquia religiosa (HEYWOOD, 2010)  
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momento de sua implementação, devido à influência de Estados e Organizações 

Internacionais e suas expectativas sobre acertos políticos e econômicos, tanto no âmbito 

das Organizações, como entre os Estados.  

 Desse modo, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são arenas dentro das 

Nações Unidas em que ocorrem as negociações e as disputas que interessam aos Estados 

e as Organizações Internacionais. Esses interesses influenciam a solução do conflito que 

envolve a região do Oriente Médio, principalmente em relação ao Estado palestino, pois a 

aproximação do novo Estado não oferece benefícios aos demais Estados, especialmente 

aquelas potências que são responsáveis por determinar as ações no conselho 

permanente no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Marketing de Guerrilha. Guerra. Concorrência. Estratégia. Tática. 

 

 

Esse trabalho pretende aumentar o  desempenho  de   empreendimentos, 

usando táticas de guerra e guerrilha, as quais deverá seguir o empresário que almeja o 

crescimento de seu negócio. 

Frequentemente empresas líderes ou empresas emergentes são desbancadas pelo 

descuido a partir de uma simples falha de um gerenciamento contínuo, atenção às ações 

dos concorrentes e falta de foco. Empresas que se mantém no topo e parece não saírem 

nunca de suas posições, tem gestões de sucesso justamente por estarem atentas às 

falhas de seus inimigos, mantendo o foco de sua produção e inovação constante, 

parecendo verdadeiras fortalezas inexpugnáveis. 

As empresas emergentes não podem dar-se ao luxo de levantar muros e apenas 

defender-se; devem se movimentar ainda mais que as grandes potências do mercado, 
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atacando-as constantemente em pequenas proporções, superando-as justamente onde o 

limite não é definido pelo capital: energia, determinação e criatividade. 

Marketing de guerrilha trabalha com o processo evolutivo de pequenas e médias 

empresas, com campanhas que fazem uso da estratégia básica de guerra em pequenas 

proporções: planejamento, ofensiva, contra-ataque e retirada, consequentemente 

tirando-as do anonimato e transformando-as em gigantes do seu respectivo mercado. 

Este trabalho tem o objetivo esclarecer a demais acadêmicos e profissionais, as 

funcionalidades do marketing de guerrilha, analisando a concorrência, sucessos e 

fracassos nos momentos em que o guerrilheiro deve se aproveitar do mau ou do bom 

planejamento alheio para inspirar-se em táticas inusitadas e de baixo custo, focando seu 

maior investimento não no capital ou porte empresarial, mas na criatividade, inovação e 

persistência. Para isso, a análise de cases irá auxiliar e reforçar o entendimento teórico 

desse estudo.  

O Marketing de Guerrilha pode ser um instrumento vital para o gerenciamento de 

uma empresa, mixando os princípios básicos do marketing sob uma análise mais 

agressiva do mercado e promoção efetiva. O objetivo principal é consolidar empresas 

emergentes e em expansão a partir da ideia do investimento de baixo custo para obter 

grandes lucros, mas desde já sem excluir a possibilidade do uso da guerrilha com 

investimentos altos. É possível o uso das táticas em empresas de grande porte, líderes de 

mercado, mas como essas mesmas podem obter sucesso apenas com estratégias 

defensivas. O uso do marketing de guerrilha é mais comum entre concorrentes 

periféricos. 
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APRESENTAÇÃO 

O tema do trabalho pertence ao ramo do Direito Eleitoral e pretende-se fazer um 

estudo sobre o fenômeno do abuso do poder econômico e também um breve histórico 

do direito eleitoral brasileiro, a compreensão e a interpretação das leis. 

Para tanto, faz-se necessário entender, desde já, o que seria o Abuso do Poder 

Econômico, o “emprego de dinheiro mediante as mais variadas técnicas que vão desde a 

ajuda financeira, pura e simples, a partidos e candidatos, até a manipulação da opinião 

pública, melhor dizendo, da vontade expressa dos eleitores”. Com a presente pesquisa, 

pretende-se preparar um estudo breve sobre a conceituação do abuso do poder 

econômico, a ocorrência deste “crime” por conta da interpretação errônea das leis e a 

evolução histórica do Direito Eleitoral. 

 

Palavras-chave: Crimes Eleitorais. Abuso do Poder Econômico. Eleições. 
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PROBLEMA 

 

O problema da investigação proposta pode ser apresentado pelos seguintes 

questionamentos: 

a) O que vem a ser o “Abuso do Poder Econômico” em pleitos eleitorais?  

b) Estudando-se a História do Direto Eleitoral Brasileiro, houve um avanço positivo 

na legislação? 

c) A dificuldade de se interpretar a Legislação Eleitoral é um dos motivos para a 

ocorrência constante e aberta do abuso do poder econômico em pleitos eleitorais?  

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Justifica-se a proposta do estudo a partir de uma análise dos seguintes fatos: a 

interferência direta na democracia representativa; a lesão na legitimidade das eleições no 

Brasil; a constante ocorrência do fenômeno do Abuso do Poder Econômico e a 

modificação nos resultados das eleições em todo o país. 

Almeja-se ainda, em tempo breve, realizar uma pesquisa que sirva de referência, 

para futuras consultas na presente área, haja vista a pouca bibliografia existente e, com 

isso, organizar um manual de orientações para auxiliar profissionais aplicadores do direito 

e cidadãos ligados à política partidária, direta ou indiretamente.  

Não se pretende, contudo, esgotar o assunto, pois diversos são os delitos 

eleitorais encontrados em todo nosso ordenamento jurídico pátrio, tema de estudos 

futuros. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivos: analisar o Abuso do Poder Econômico nos pleitos 

eleitorais; perceber se houve um avanço na legislação no sentido positivo; fazer um breve 

histórico do direto eleitoral brasileiro tendo como base a CFRB/88, o próprio Código 

Eleitoral e a legislação correlata.  



 
 

192 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa utilizará o método dedutivo que, segundo a definição de Pasold (2001, 

p.85) tem como meta “(...) estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as 

partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. Ainda na presente 

pesquisa, as técnicas utilizadas foram as seguintes: pesquisa documental em leis, 

sentenças, acórdãos, jurisprudências; doutrinas, artigos, e outros periódicos como: 

revistas, boletins, jornais, artigos jurídicos publicados em rede internacional de 

computadores. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

O presente trabalho aborda o Abuso do Poder Econômico através de uma análise 

do tema na legislação eleitoral pátria. A CRFB/1988 assegura eleições com participação 

popular, garantindo aos cidadãos o direito de sufrágio ao se organizarem politicamente, 

votando (de forma livre e secreta) e sendo votados, criando e mantendo partidos. O 

abuso do poder econômico em eleições se caracteriza pelo uso indevido do “poder 

econômico” com a intenção de desequilibrar a disputa eleitoral, o que ocorre de modo 

irregular, oculto ou dissimulado, e exige potencialidade tendente a afetar o resultado das 

urnas. Visualiza-se a atual legislação pátria, na esfera infraconstitucional, e algumas de 

suas particularidades. Destaca-se ainda o abuso do poder econômico como sendo um 

fenômeno capaz de macular um pleito eleitoral, utilizando-se, para tanto, a CRFB/88, a 

legislação extravagante, doutrinas pertinentes à matéria e decisões monocráticas e 

colegiadas. Analisa-se o direito eleitoral e seu histórico numa trajetória que percorre os 

caminhos do Brasil Colônia e Império, com ênfase nas eleições municipais daquela época, 

chegando até o período Republicano com um estudo abreviado das Constituições, 

podendo-se visualizar a evolução do Direito Eleitoral neste período como um reflexo do 

fortalecimento gradual da democracia. Ainda, sobre a forma como se deu a evolução 

histórica eleitoral no Brasil, conforme o sistema político foi se modificando e a sociedade 

foi apresentando necessidade de democratização através do voto, a legislação eleitoral 

foi sendo alterada de forma a atender os anseios do povo. Observou-se, contudo, um 
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grande retrocesso neste processo durante os anos em que o Brasil foi submetido às 

ditaduras e aos governos militares. Assim, verificados estes períodos de estagnação da 

democracia, pôde-se também observar o reestabelecimento do Direito Eleitoral nos 

períodos em que o Brasil viveu democraticamente e que o grande marco legislativo é o 

Código Eleitoral Brasileiro, ainda vigente. Pode-se entender, com o estudo das 

constituições, que foi na CFRB/88 que o Direito Eleitoral Brasileiro atingiu o seu apogeu, 

estabelecendo-se os direitos políticos de forma clara, os quais, com status de “cláusula 

pétrea”, passaram a garantir de forma indiscutível a participação política do povo. Apesar 

de a nova ordem constitucional ter trazido inovações importantes no campo dos direitos 

políticos, não deixou de contemplar as disposições do Código Eleitoral que coadunavam 

com os seus princípios basilares.  

A respeito da clareza e da atualização da legislação eleitoral pátria, para identificar 

e tipificar as infrações eleitorais e para punir de forma eficaz os infratores, se verificou, no 

estudo da legislação eleitoral, que não houve a atualização necessária dos dispositivos 

que tratam da matéria eleitoral, prejudicando a clareza necessária à compreensão das 

situações fáticas aptas a configurarem os crimes. Esta matéria, por ser de interesse geral, 

deveria apresentar uma legislação atual, eficaz e de fácil compreensão por todos. A 

terminologia empregada confunde o intérprete do Direito e ocasiona celeumas 

desnecessárias e dispendiosas em tempo e estrutura jurisdicional. Não é o propósito, 

deste trabalho, esgotar o tema, pois o Direito Eleitoral é seara desafiadora, repleta de 

desdobramentos - talvez porque a Democracia Brasileira é ainda jovem e herdeira de 

longos períodos de “escuridão” vividos pela nossa sociedade. Por certo, não se 

estabelecerá um ponto final na referida discussão. Pretende-se, tão somente, aclarar o 

pensamento existente sobre o tema.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao final do presente trabalho teve-se a preocupação de analisar o histórico do 

Direito Eleitoral Brasileiro, relatando-se fatos que marcaram o desenrolar da matéria 

eleitoral no decorrer dos anos na História do Brasil. Buscou-se entender como a legislação 
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eleitoral foi inserida na sociedade através de acontecimentos e da crescente necessidade 

de aprimoramento das leis. Visou-se, na análise das leis, explorar apenas os artigos nos 

quais se podem encontrar tipos penais, estudando-se somente as leis eleitorais, tendo em 

vista que muitas delas caíram em desuso, seja por revogação tácita de alguns dispositivos 

ou pela superação ocorrida em razão da evolução tecnológica do processo de votação, 

ou até por terem desaparecido algumas práticas que configuram tipos penais eleitorais. 

Tratou-se do tema central do trabalho, fazendo-se um estudo sobre a conceituação do 

Abuso do Poder Econômico, seu aparecimento na legislação eleitoral como um ato 

criminoso atentatório à legitimidade das eleições. Analisou-se, não de forma exaustiva, o 

Abuso do Poder Econômico que foi tratado, ainda, sob a óptica da CRFB/88, do Código 

Eleitoral e da Legislação correlata. Não se explanou, aqui, todo o conhecimento adquirido 

com a pesquisa por motivos de obediência às normas técnicas de produção textual.  
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RESUMO 
 

Como é possível verificar em Mancuso (2012a) e em Bourdoukan (2009), estudos recentes indicam 
relação fortemente significativa entre votos obtidos e a quantidade de gastos realizados pelos candidatos. 
Isto pode indicar que o estudo do financiamento eleitoral é mais do que entender a dinâmica das doações 
privadas e os objetivos com que empresas o fazem, mas também constatar a importância do dinheiro e das 
regras do jogo eleitoral para o sucesso político. Dahl (2002 apud Cervi, 2010, p. 135) destaca que “as 
questões centrais a respeito das instituições políticas de democracias em grande escala e seus mecanismos 
de controle dizem respeito ao financiamento das atividades dos representantes públicos”. Portanto, 
aprofundar os estudos a respeito do financiamento eleitoral significa lançar luz também às questões 
referentes aos mecanismos institucionais que regem o financiamento de campanhas eleitorais e os 
possíveis efeitos resultantes de alterações no modelo atual. E é diante da relevância do tema e da 
impossibilidade de localizar até o momento estudos que abordem especificamente o financiamento 
eleitoral em Curitiba que surgiu o interesse em desenvolver a pesquisa relatada neste trabalho. 
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OBJETIVOS  

 

A presente pesquisa analisou as receitas públicas e privadas obtidas pelos 

candidatos da câmara dos vereadores de Curitiba nas eleições de 2008 e 2012, conforme 

as posições que seus partidos ocupam no espectro ideológico. Para o levantamento 

destes números foram utilizados os dados oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 

disponíveis no repositório de dados eleitorais33. As receitas analisadas serão as de todos 

os 1.502 candidatos que concorreram ao cargo de vereador nas duas eleições, e que 

tiveram sua candidatura deferida, sendo 794 no ano de 2008 e 708 em 2012. 

A análise proposta permitiu testar as hipóteses lançadas por Ribeiro (2007) de que 

a ideologia política dos partidos determina a quantidade arrecadada e também a origem 

do montante (se predominam as doações de pessoas físicas, jurídicas, partidárias). Mas 

também foi possível comparar os resultados com as hipóteses levantadas por Samuels 

(2001, apud Mancuso, 2012a) – de que partidos de esquerda arrecadam menos de pessoas 

jurídicas – e de Cervi (2010) – de que entre os candidatos de esquerda predominam, 

proporcionalmente, as doações provenientes dos partidos políticos. Por fim, foram 

monitorados os resultados obtidos para as eleições de 2008 e de 2012, verificando se 

existem variações significativas entre as receitas e se é possível diagnosticar ou não um 

quadro de mudança. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa vai aplicar ao caso curitibano o que Mancuso (2012b) realizou ao 

abordar o financiamento eleitoral dos candidatos do estado de São Paulo à Câmara 

Federal nos anos de 2002 e 2006. Na época, o autor pôde chegar a conclusões relevantes 

que também serão comparadas ao quadro dos candidatos à Câmara Municipal de Curitiba 

nos anos de 2008 e 2012. Com relação à eleição de 2002, Mancuso (2012b) confirmou a 

tese de Samuels-Ribeiro, notando que de fato os partidos de esquerda superam os de 

direita em doações provenientes de pessoas físicas, mas que arrecadam menos através 

                                                           
33

 http://www.tse.jus.br/eleicoes/repositorio-de-dados-eleitorais (acesso em 07/11/2012). 
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de pessoas jurídicas. Além desta conclusão ainda lançou outra hipótese: partidos de 

centro arrecadam mais, independentemente da origem do dinheiro. Já na eleição de 

2006, apesar de ainda a direita arrecadar mais com pessoas jurídicas, o estudo apontou 

uma maior incidência de receitas privadas deste gênero nas campanhas de candidatos da 

esquerda. Não foi mais verificável uma disparidade relevante entre o que a esquerda 

arrecadou com pessoas jurídicas e pessoas físicas. Como nota, tanto em 2002 quanto em 

2006, os partidos de centro tiveram receitas superiores aos demais, tanto no total quanto 

analisando receitas provenientes de pessoas físicas e jurídicas. 

Dentre as pesquisas realizadas por estes quatro autores, nenhuma delas foi feita 

levando em conta as receitas obtidas pelos candidatos à Câmara dos Vereadores. O 

estudo proposto mostra-se interessante também por este aspecto, já que pouco se sabe 

quanto à forma que se dá o financiamento eleitoral no âmbito municipal. 

Já quanto ao critério adotado para a divisão dos partidos entre as três ideologias 

que serão analisadas – esquerda, centro e direita – será utilizada a mesma a classificação 

proposta por Limongi & Figueiredo (2001, apud Mancuso, 2012b). Nesta classificação, os 

partidos de esquerda são: PT, PC do B, PDT, PPS, PSB, PV, PSTU e PSOL. Já o centro é 

representado por PMDB e PSDB. Enquanto a direita é formada por DEM, PL, PP, PSC, PTB 

e PSDC. 

 

 

RESULTADOS 

 

Trabalhos que se dedicam à comparação dos formatos de financiamento eleitoral 

apresentam uma série de variações possíveis dentro destes modelos. No modelo 

exclusivamente privado podem ocorrer variações quanto ao tipo de recurso que é aceito, 

ou seja, se permite doações de pessoas físicas e jurídicas ou se somente de um destes 

entes. Já no financiamento público exclusivo, o modelo pode permitir tanto o repasse 

direto de recursos combinado com o indireto, quanto somente um deles. Outra diferença 

é que em alguns países o repasse é feito diretamente ao candidato, enquanto em outros 

ele é feito aos partidos, que fazem a distribuição entre a sua lista de candidatos, seguindo 

critérios internos (Rubio, 2005). 
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QUADRO 01 – As possibilidades do financiamento público e do financiamento privado 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Já no sistema misto de financiamento de campanhas, são verificados dois tipos 

existentes atualmente. Um deles é onde os partidos e candidatos podem receber 

doações privadas e públicas, mas sem que um tipo de receita interfira sobre a outra (um 

exemplo de país que utiliza essa forma de financiamento eleitoral é o Brasil). A outra 

possibilidade é o “financiamento por contrapartidas ou matching funds” (Bourdoukan, 

2009, p. 38), que é o modelo utilizado, mas de forma distinta, por Alemanha e Estados 

Unidos. Neste sistema a participação do montante estatal sobre a campanha está 

atrelada ao arrecadado junto às pessoas jurídicas, sem que a primeira receita supere a 

segunda. Ou seja, para que o candidato possa receber recursos públicos, ele 

necessariamente deve primeiro alcançar o valor estipulado pelas regras estatais em 

doações privadas para então receber um percentual público sobre este valor (Rubio, 

2005). 

Também se apresentam diferentes formas de se enquadrar a relação entre 

candidatos, recursos arrecadados e votos recebidos, especialmente as seguintes 

distinções: ideologia (esquerda, centro e direita), situação em relação à administração 

municipal (governo ou oposição) e a condição da candidatura (incumbido ou eleito versus 
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desafiantes). Os resultados apontam que os governistas arrecadam mais que os 

vereadores de coligações oposicionais; e que os parlamentares do centro e da direita 

arrecadam mais que os de esquerda. Entretanto, a relação entre essas variáveis não 

representa fator forte para explicar o suscesso eleitoral. O fator preponderante para 

determinar maior arrecadação e maior desempenho eleitoral, de acordo com os nossos 

dados, se refere à distinção entre desafiantes e reeleitos: os candidatos à reeleição 

arrecadam muito mais e conquistam muitos mais votos que os candidatos desprovidos de 

mandato na Câmara. Esse achado converge com os resultados mais recentes 

identificados para a Câmara dos Deputados e Assmebléias Legislativas estaduais, 

indicando consistente padrão no formato de arrecadação de recursos financeiros e 

desempenho eleitoral em eleições proporcionais nos três níveis da federação brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando pensamos em mulher e política, faz-se necessária a retomada de alguns 

pontos característicos da sociedade moderna que, como veremos, influenciam até hoje a 

dinâmica social e os atores que a fazem acontecer. Pós Revolução Francesa, temos a 

imagem masculina, europeia e branca como símbolo político da constituição da nova 

sociedade, a qual apesar de pregar a igualdade, não a estende às mulheres.  Araújo, 

Miranda e Pires (2002) afirmam em sua pesquisa que a trajetória das mulheres na arena 

política acontece a partir de uma história que se constrói pela via da exclusão. Isso 

porque a dinâmica social passa a acontecer em dois pontos, no trabalho e na família - 

ambos pilares de sustentação para um governo eficiente. O primeiro ficou a cargo dos 

homens, resultando num livre transito desses na esfera pública. Às mulheres coube a 

casa, o espaço privado, o que as deixou sujeitas à qualidade de cidadãs passivas, 

destituídas de habilidade com a coisa pública. Vemos que enquanto o homem é o sujeito 

político da nação, a mulher resume-se a provedora de filhos e enfrenta a sobrecarga das 

demandas domésticas e o não reconhecimento público da esfera privada como fonte de 

direitos. 
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 As lutas femininas por igualdade de direitos vêm de longa data e tem alcançado 

resultados significativos, porém ainda insatisfatórios. Sabe-se que o engajamento 

feminino na esfera pública não é inexpressivo, mas o acesso à política institucional ainda é 

baixo. Houve nas últimas décadas saltos consideráveis, com diversos movimentos criando 

novos mecanismos de incentivo à participação política feminina, como a lei das cotas. 

Todavia o ingresso das mulheres na política institucional no Brasil ainda é tímido, pois em 

nenhum âmbito da vida social a participação de mulheres e homens é tão desigual como 

no exercício do poder34.  

O problema da sub-representação feminina nas arenas políticas formais vem 

recebendo cada vez mais preocupação por parte da ciência política brasileira (Araújo 

2005). Hoje há uma série de trabalhos dedicados ao exame das características das eleitas, 

candidatas e aspirantes femininas vis-à-vis aos homens. Entretanto, esses esforços ainda 

não se debruçaram detidamente sobre a representação feminina (e as candidatas 

feminias) para as casas legislativas municipais. Essa é uma ausência importante. De 

acordo com os trabalhos dedicados ao Congresso Nacional, a maior dificuldade encontra-

se na construção de carreiras políticas femininas competitivas. Como a hierarquia dos 

postos políticos nacionais começa em grande parte no município e no legidslativo 

municipal, explorar esse assunto passa a ser cada vez mais preemente para o 

entendimento da representação feminina na política. A nosso ver, trata-se do primeiro 

cargo que pode ser responsável pela produção de desigualdades que poderão se tornar 

cumulativas na hierarquia dos postos políticos nacionais.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho pretende apresentar um retrato das candidaturas femininas à 

Câmara Municipa de Curitiba nas eleições 2012. Especificamente, trata-se de examinar as 

características sociais e políticas das mulheres e dos homens para discutir se, no universo 

dos candidatos(as) já é possível identificar diferenças importantes de posse de recursos 

                                                           
34 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. (www.tse.jus.br) 

http://www.tse.jus.br/
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socialmente valorizados, que são fundamentais para uma carreira política. Em seguida, 

trata-se de examinar se essas diferenças podem ser explicadas por meio dos partidos ou 

famílias ideológicas ou se, pelo contrário, são diferenças difundidas de modo homogêneo 

entre os candidatos.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A análise será realizada por meio de uma base de dados quantitativos sobre os 

dados individuais dos candidatos à vereança em Curitba para as eleições municipais de 

2012. Essa base de dados contém dados sobre escolaridade, profissão, gênero, bairro, 

partidos e cargos públicos ocupados pelos candidatos. Trata-se de um conjunto de 

questionários respondidos pelos candidatos à época da eleição para o Jornal Gazeta do 

Povo e estiveram disponíveis na internet por meio do portal Candbook. Essas informações 

foram cedidas ao Núcleo de Estudos sobre Elites Políticas da Uninter e depois convertidas 

no software statístico. A análise será realizada por meio de estatística descritiva. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A presente pesquisa encontra-se em andamento, sendo assim ainda não possui 

dados contundentes a serem discutidos. Para o evento proposto será apresentado o 

banco de dados já desenvolvido pelo grupo e as informações dele retiradas para a 

pesquisa.  
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RESUMO 

Palavras-Chaves: Habitus. Ditadura. Itamaraty. 

 

 

Este trabalho pretende apresentar uma análise, ainda não conclusa, das práticas e 

motivos do Itamaraty, enquanto órgão do Ministério Das Relações Exteriores, e também 

como instituição a serviço de si mesma e de seus diplomatas durante o período conhecido 

como a ditadura militar brasileira.  Ao estudar seu momento na história do Brasil e, 

particularmente, o período ditatorial brasileiro, pretende-se entender seus motivos para 

agir no sentido de protegerem-se durante aquele período, já que quaisquer instituições 

ou pessoas que não se alinhassem ao regime poderiam sofrer sanções35 e até mesmo, em 

muitos casos, desaparecer como instituição ou como pessoa física. Quais seriam seus 

verdadeiros motivos e práticas costumeiras diante a dureza do regime militar com todos 

                                                           
35

 Durante o período conhecido como a ditadura militar brasileira é de conhecimento público que qualquer 
indivíduo ou instituição que se levantasse contra o regime poderia ser torturado ou até mesmo pagar com a 
própria vida. 
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que não se alinhassem aos parâmetros daquele regime e até que ponto isso foi benéfico 

para a garantia de existência da própria instituição? Até que ponto suas posturas podem 

ser justificadas ou defendidas? Existiu mesmo um ou mais motivos razoáveis para sua 

postura de insulamento burocrático e ou de cooperação relutante como veremos mais 

adiante? 

Tendo em mente o objetivo de identificar ou desmistificar as práticas do Ministério 

das Relações Exteriores, ou seja, o Itamaraty, alguns fatos históricos ocorridos são 

abordados, bem como a participação direta ou indireta do Itamaraty na pessoa de seus 

diplomatas frente a esses fatos. Busca-se identificar como seus diplomatas agiam visando 

garantir a própria sobrevivência, e da instituição a qual pertenciam ou se de fato estavam 

a serviço dos interesses da nação, acima de tudo. 

Para que a tese exposta fosse ou não confirmada, foram utilizados artigos de 

outros autores de Relações Internacionais, relacionados ao tema de uma forma ou de 

outra, bem o uso de respostas de um questionário que será enviado ao Ministro Das 

Relações Exteriores indagando-o sobre o papel do Itamaraty durante o período ditatorial 

brasileiro, bem como o modo de agir dos diplomatas naquele contexto. 

Como marco teórico pretende-se fazer uso da ótica do sociólogo Pierre Bourdieu 

sobre habitus36 e campo37 para compreender as disposições e práticas dos agentes, e 

ainda o que ele chama de habitus institucional, conceito que será explicado em maiores 

detalhes no decorrer deste trabalho. Em outras palavras, falando em agência ou estrutura 

e suas determinações busca-se entender mais sobre o Itamaraty enquanto agência e ao 

mesmo tempo estrutura para o agente. (Diplomata). 

A agência, no caso o Itamaraty, de acordo com a teoria estruturalista de Bourdieu, 

forma o agente e espera dele a sua lealdade e lhe atribui certa liberdade de ação desde 

que esta liberdade esteja condicionada aos princípios adotados pela agência. Exemplo 

                                                           
36 Segundo Bourdieu, (1989)p.61-62, Habitus funciona como um esquema de ação e de percepção, assim 
também como de reflexão, e está presente no corpo como na mente, posturas e gestos ou ainda maneiras  
de ver e classificar da coletividade de um determinado campo, fazendo assim distinções. Estas disposições 
presentes no habitus são adquiridas pela interiorização das estruturas  sociais. 
37 De acordo com Bourdieu, (1989)p. 27-28, o campo é o espaço onde as relações entre os indivíduos 
ocorrem, assim como as relações entre os grupos e as estruturais sociais, sendo também este mesmo 
espaço dinâmico e com uma dinâmica que obedece a leis próprias, leis estas que são sempre animadas 
pelas disputas ocorridas no seu interior, cujo interesse é ser bem sucedido nas relações estabelecidas 
entres os componentes da mesma, quer seja no nível do agente ou da estrutura a qual o agente estiver 
atrelado. 
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disso seria quando, na ditadura militar brasileira, houve descalabros e violações 

completas dos princípios da democracia brasileira e dos direitos individuais e coletivos. 

Ainda, de acordo com o autor Davi Do Nascimento Batista, o Itamaraty permaneceu 

intocado no processo e promoveu sua autodepuração e adaptação ao regime autoritário 

e brutal de então. (Batista, 2010). 

 Ao analisar a noção de habitus, campo e estrutura defendida por Bourdieu, que 

afirma ser o agente (diplomata) moldado pela estrutura, neste caso o Itamaraty, passa a 

agir e defender os interesses dessa estrutura no campo que seria a sua área de atuação 

dentro de sua profissão. Assim, busca-se entender não somente as ações concretas, 

assim como atitudes e também a falta de atitude, do diplomata ou da instituição à que ele 

representa diante do fato autoritário, que foi o período da ditadura militar brasileira: 

entre os anos de 1964-1985. Uma descrição do habitus diplomático seria: 

 

 

o resultado do encontro entre as predisposições individuais do agente 
diplomático e as determinações estruturais e estruturantes de seu campo, 
o Ministério das Relações Exteriores, bem como a estrutura ampliada que 
o abriga (o Estado), mediante práticas que refletem uma propensão 
endógena à precarização de valores de quaisquer ordens em prol de 
razões estruturais. (Silke Weber, 2010) 

 

 

A afirmação anterior, de acordo com a professora Silke Weber da Universidade 

Federal de Pernambuco, nos permite melhor entender de modo fundado as disposições 

que regem as ações dos diplomatas, sejam através de textos por eles publicados ou 

através de posicionamentos por eles tomados no período que compreende a ditadura 

militar. 

Já a definição de campo, segundo Bourdieu, passaria por entendermos uma 

disputa na qual cada agente procura adquirir certos capitais, tais como: capital financeiro, 

capital cultural, jurídico, organizacional entre outros. 

Pinheiro (2004), afirma o seguinte em relação à técnica de realinhamento e 

adaptação do Itamaraty, logo após o golpe militar de 1964: 
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Outro aspecto importante iria marcar a política externa brasileira 
imediatamente após o golpe militar. Como se viu, o peso relativo da 
corporação diplomática na definição do conteúdo da política externa 
brasileira aumentara concomitantemente ao aprofundamento da sua 
profissionalização e a institucionalização do próprio Itamaraty. 
Paralelamente, formara-se no interior dessa agencia um pensamento 
diplomático que parecia subordinar a ideologia ao pragmatismo dos 
interesses. Por isso mesmo, e tendo em vista a forte conotação ideológica 
do novo regime – que tinha no alinhamento aos Estados Unidos antes um 
fim da política externa que um meio -, o afastamento do Itamaraty do 
centro de formulação da política externa seria uma decorrência quase 
imediata. (Pinheiro, 2004, P.40) 

 

Como se pode perceber, o não alinhamento do Itamaraty ao modelo de política 

externa do regime militar em questão poderia significar ficar de fora do centro de 

decisões de formulação da política externa brasileira.  

Através dos autores citados e outros que ainda pretende-se investigar com mais 

profundidade, fica implícito o fazer institucional do Itamaraty. Observa-se seu modo de 

operar durante a ditadura militar assim como de seu corpo diplomático no sentido de 

cooperar, em diversas situações, com o regime autoritário, ou silenciar caso lhe fosse 

conveniente, com o objetivo da sua sobrevivência ou continuidade mesmo que o preço a 

ser pago pudesse ser bastante alto.   

Ao término deste trabalho pretende-se, com mais fatos e mais entrevistas e 

questionários sobre o período, estabelecer quais foram as situações, pessoas e 

instituições que agiram buscando seus próprios interesses ou da instituição ou 

instituições à qual representavam. Assim busca-se esclarecer possíveis dúvidas, se houve 

ou não adesão, seja parcial ou total ao regime, e de que forma e quais os motivos pelos 

quais determinadas situações aconteceram.  
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RESUMO 

Palavras-Chave: Mulheres. Participação Política. Eleições Municipais de 2012. 

 

 

O presente trabalho contempla o tema “mulheres na política brasileira”, com o 

estudo de caso das eleitas para vereadora de Curitiba nas eleições de 2012. De acordo 

com o Censo de 2010, a população feminina representa 51,03% do total da população 

brasileira, porém sua atuação no campo político é pequena e pouco explorada em 

pesquisas acadêmicas. 

Sabemos que os espaços das reivindicações nem sempre cederam lugar às 

mulheres. Porém, essa falta não as impediu de fazerem suas lutas. Uma das principais 

reivindicações foi pelo direito ao voto, aceita primeiramente pelo Reino Unido em 1918. 

No Brasil aconteceu em 1932, tendo à frente Bertha Lutz, uma das fundadoras da 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que organizou uma campanha pública a 

favor do direito ao voto das mulheres, coletou assinaturas e levou o abaixo-assinado ao 

Senado pedindo a aprovação da proposta. 
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Desde então o feminismo passou por “ondas”¹38 diferentes que incentivaram 

muitas mulheres a buscar pelo que acreditavam ser seu por direito. Como um dos 

primeiros casos no Brasil, pode-se citar o das operárias de ideologia anarquista “União 

das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”, em 1919, que pararam a fábrica, 

reivindicando por melhores condições de trabalho.  

Na década de 1970, quando mulheres tiveram seu exílio forçado, procuraram a 

Europa e formaram “grupos de consciência”²39 que deram continuidade à sua militância 

política e feminista na França, sendo o principal Nosotras, constituído por mulheres da 

América Latina de países que viviam a ditadura militar. E o outro, Círculo de Mulheres 

Brasileiras em Paris, formado somente por mulheres brasileiras e ligado à militância de 

esquerda do PCB. 

Lúcia Avelar (1989) aponta que a baixa participação política feminina se dá pelo papel que 

a mulher desempenha na sociedade, “presa” aos laços tradicionais (doméstico) nos quais 

o apelo familiar é prioridade. Quando ativa no mercado de trabalho, sua função é 

escolhida de acordo com as suas necessidades, não interferindo no âmbito doméstico, 

assim caracterizado pela sua baixa especialização e na qual não há possibilidade de 

ascensão profissional. Desta forma, a estrutura doméstica (ou privada) e de trabalho se 

conciliam e não se alteram, o que a autora chama de assimilacionista. 

 

Nessa tabela fica claro que houve aumento da participação das mulheres nas 

Câmaras Municipais nos períodos de 1992 e 2012. No entanto, comparando-se os anos 

                                                           
38

 Essas “ondas” do feminismo caracterizam-se pelas fases de transição, conquistas e interesses pelos quais o 
movimento passou. 
39

 Os “grupos de consciência” eram grupos de debate do movimento político feminista. 
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1996 quando a lei da paridade entrava em vigor, e 2012 quando a Lei havia passado por 

um endurecimento em 2010, não notamos aumento significativo. 

Sendo assim, este trabalho procura identificar a baixa participação da mulher nas 

Câmaras Municipais, analisando duas vertentes opostas. Uma da autora Lúcia Avelar 

(1989 e 1996) que aponta a baixa escolaridade e renda como fatores de dificuldade dessa 

atuação; e a outra, dos autores Luiz F. Miguel e Cristina M. de Queiroz (2006), afirmando 

que nas “regiões menos industrializadas, menos escolarizadas e com indicadores sociais 

pobres, elegem sempre uma proporção maior de mulheres do que o Sudeste e Sul” 

(MIGUEL E QUEIROZ, 2006, p.366), conforme se constata na tabela a seguir: 

 

Proporção de mulheres eleitas, por cargo e região, 1992 - 212 – Vereadoras 

  1992 1996 2000 2004 2008 2012 

Norte 11,20% 14,00% 13,90% 14,60% 13,60% 14,80% 

Nordeste 9,50% 13,00% 13,10% 14,60% 14,80% 15,50% 

Centro-Oeste 7,90% 12,50% 13,00% 13,40% 12,50% 12,50% 

Sudeste 6,10% 9,30% 10,10% 10,70% 10,60% 11,00% 

Sul 5,20% 9,50% 10,30% 11,40% 11,50% 13,00% 

Fonte: Miguel e Queiroz (2006), Alves (2012). 

 

Nesta tabela identificamos o aumento em percentual de eleitas em todas as 

regiões, tendo o Norte, o Nordeste e o Centro-oeste o maior número de eleitas. Nas 

regiões Sul e Sudeste há um número pouco relevante. Para os autores há três hipóteses a 

serem analisadas: 1) Política tradicional, que está ligada ao clientelismo e à partidos mais 

conservadores; 2) Hiperqualificação,  a partir da qual as mulheres procuram maior nível de 

escolarização para conseguirem comprovar sua competência e inserção na área política; 

3) Demográfica, em que os autores apresentam o fato de que mulheres tendem a votar 

em mulheres devido a migração interna de homens que saem do Nordeste em direção ao 
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Sudeste, procurando por melhores condições de trabalho, ficando assim um eleitorado 

maior feminino. 

Na sequência da pesquisa, pretende-se fazer um estudo com base nos dados 

disponíveis no TRE, das candidatas que concorreram ao pleito de 2012, coletando dados 

como renda, escolaridade e apoio partidário de pelo menos 20% das mulheres eleitas e 

não eleitas (mais e menos votadas), finalizando com entrevistas. 

Ao final, será feita uma comparação com todos os dados coletados e análises 

anteriores, comparando se as hipóteses expostas pelos autores citados explicam essa 

baixa representação feminina no pleito de 2012 em Curitiba. 
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Orientador: Guilherme Carvallho 

 

 

RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma revista em e-book, embasada nas teorias 
de convergência midiática, cibercultura e de jornalismo on-line. E buscar mostrar por meio de teorias e na 
aplicação prática, a importância da diagramação no texto jornalístico. 
 

Palavras-chaves: Revista. E-book. Convergência  

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos veículos de comunicação impressos, ás 

revistas vem atravessando os séculos e mostrando a sua importância como um veículo de 

comunicação. Elas encantam, expõem opiniões, pensamentos. Todo esse impacto é 

resultado de uma forte união com o texto jornalístico, que na maioria das vezes é 

desafiante e inovador, e a diagramação, que valoriza o texto as fotos, e marca na 

memória do leitor edições especiais, capas etc. 

Revista em formato de e-book vem atraindo leitores pela sua praticidade na 

leitura, forma de armazenagem e interatividade. O que vem exigindo mais dos 

profissionais da área de comunicação, em especial, os jornalistas. Para suprir as novas 
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tendências do mercado não basta ter em mãos uma boa pauta e um bom texto, é preciso 

saber aplicá-los ás novas tecnologias, e o principal, a nova forma de ler que essas 

tecnologias estão propondo.  

O recurso que vem sendo um forte aliado para lidar com esses novos leitores é a 

diagramação. A forma de diagramação vem mudando gradativamente, não o seu 

método, mas forma de dispor o texto, pois o leitor quer interagir com a notícia 

independente da forma que ela esteja exposta. A informação impressa ou on-line deve ser 

apresentada a seu leitor de forma a atraí-lo e prende-lo a informação.  

É dentro do recorte de convergência de um veículo impresso para formato digital 

que pretendo aprimorar um produto já existente de minha autoria: a revista Almanaque 

do Design (postada no site Issu). Tendo como foco mostrar em suas matérias a 

importância do design, das cores, fotos quando aliadas a textos jornalísticos.  

 

Os textos podem e devem refletir o seu tempo de elaboração, a diagramação, a 
fotografia e a ilustração precisam ser auto-evidentes como resultado de um 
esforço deliberado para que aquele produto seja tão agradável de olhar quando 
de ler. (DAPIEVE, 2002. Pág.111) 

 

PROBLEMA 

 

Como transmitir as tendências do mercado em diagramação na área de produtos 

impressos, para alunos e profissionais recém-formados em jornalismo? 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Revista sem papel, era algo inimaginável há dez anos. Mas hoje, revistas e jornais 

no mundo inteiro estão se adaptando com a nova era digital, que vem devagar e ainda 

não alcança a todos, porém esta presente na vida dos que irão escrever as novas linhas 

do futuro. As rrevistas estão fazendo adaptações, outras estão surgindo diretamente 

voltadas para a internet, um exemplo é a revista Slate, que é de interesse geral, publicada 

diariamente pelo mesmo grupo do jornal Washington Post, atraindo mensalmente seis 

milhões de leitores por mês. 
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A revista Almanaque do Design será desenvolvida com o anseio de descobrir na 

prática como é escrever para uma revista sem tinta, sem papel, mas com todas as 

características de uma revista tradicional de publicação impressa: seções, matérias, 

chamadas, título, fotos. Percebe-se que os que os alunos e recém formados em 

jornalismo não possuem um produto para fornecer informações sobre as tendências de 

diagramação do mercado. 

A revista será divulgada em e-book, pois estão se estabilizando no mercado, o 

projeto terá como renda os anúncios de faculdades em formato de banners. A ideia de 

desenvolver a revista em e-book tem como objetivo facilitar o acesso principalmente dos 

estudantes que poderão a ler por meio de smartphones e  

e-readrs. A proposta também viabiliza a redução ao impacto ambiental, por ser online 

estrutura é armazenado na internet, o que poupa papel e não ocupa espaço físico para 

armazenagem. 

 

 

OBJETIVOS  

 

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo desenvolver um conteúdo 

editorial voltado a área de diagramação, para os alunos e profissionais recém-formados 

em jornalismo. Para que este nicho obtenha informações e exemplos das novas 

tendências de design e diagramação em veículos impressos, e consiga aplicá-los em suas 

atividades de diagramação acadêmicas ou já atuando no mercado. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 O presente trabalho tem como método a pesquisa ciêntífica. Sua estrutura terá 

natureza aplicada, as teorias pesquisadas terão fins em serem colocadas em prática em 

um produto. Seu objetivo será exploratório, abordando os seguintes procedimentos em 

pesquisa: bibliográfica, quantitativa, de campo e de análise imagem. 

A pesquisa bibliográfica consistirá na leitura e fichamentos de livros de 

comunicação voltados ao Histórico de revista, Cibercultura, Convergência midiática e 
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Produtos de comunicação on-line. Serão realizadas também pesquisas em revistas de 

design editorial e artigos científicos.  

Na bibliografia os principais autores e obras são: A arte de editar revistas. Fátima Ali, A 

revista e seu jornalismo. Frederico de Mello B. Tavares e Reges Schawaab. Para que serve 

o design gráfico. Alice Twemlow, O jornalismo na internet. J.B. Pinho, O livro digital. Ednei 

Proscópio, Cultura da convergência. Herry Jenkins. 

Para comprovação do problema levantado utilizará como método a pesquisa 

quantitativa. Um total de 100 alunos que compõem o 4º á 8º período de jornalismo do 

Centro Universitário UNINTER, dos turnos da manhã e noite, serão convidados a 

preencher o questionário que será distribuído em horário de aula com a autorização 

prévia do professor presente.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

Para iniciar a pesquisa, sente-se a necessidade de analisar o histórico das revistas, 

compreender como se deu o processo de evolução e massificação na sociedade. Para 

assim conseguir analisar a sua a evolução no layout e forma de aplicação.  

 Em 1808, surge a primeira revista brasileira, a Correio Brasilense. Com 120 páginas a 

revista circulava clandestinamente no Brasil e em Portugal, possuía uma linha editorial em 

favor da liberdade de imprensa. Com a popularização das revistas em classes mais pobres, 

iniciou-se um processo de evolução, um aprimoramento visual.  

Na década de 20 com a concorrência do rádio, houve a necessidade da 

especialização, muitas revistas que conhecemos hoje tem a sua origem nessa década. 

Para conseguir se firmar com uma demanda de leitores foi preciso adequar uma 

linguagem textual e visual para cada nicho. Surgiam revistas só para atividades marítimas, 

para homens, etc. Ao longo do século XIX, com o avanço da tecnologia gráfica, a revista 

acabou caindo no gosto da população, pois “era uma forma de fazer circular, 

concentradas, diferente informações sobre os novos tempos, a nova ciência e as 

possibilidades que se abriam para uma população que começava a ter acesso ao saber” 

(SCALZO, 2009, pag. 20). 
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Os avanços tecnológicos do século XX permitiram a interação humana, o invento 

do computador e o surgimento da internet revolucionaram a comunicação humana e o 

modo de interagir com ela. 

Antigamente uma nova tecnologia demorava anos até evoluir. Hoje, vivemos em 

um cenário onde as coisas acabam ficando obsoletas em questão de meses. Começa aqui 

um nova revolução chamada de digital que:  

 

[...] implica, progressivamente, a passagem do mass media (cujos símbolos são a 
TV, o rádio, a imprensa, o cinema) para formas individualizadas de produção, 
difusão e estoque de informação. Aqui a circulação de informações não obedece 
à hierarquia da árvore (um-todos), e sim à multiplicidade do rizoma (todos-
todos) (LEMOS, 2004 pag.68). 

 

Visto esse crescimento da cultura digital na sociedade, nada mais comum do que 

as mídias se adequarem as novas tecnologias, o que deu início ao processo de 

convergência:  

Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios emergentes. É por isso 
que a convergência parece mais plausível como uma forma de entender os 
últimos dez anos de transformações dos meios de comunicação do que o velho 
paradigma da revolução digital. (JENKINS, 2009. Pág.41.) 

 

As revistas estão neste processo descrito por JENKINS, algumas estão convivendo 

com as novas possibilidades da internet, outras estão alterando suas relações 

tecnológicas, migrando do papel para tela de celulares e computadores. 

 

Alguns sites noticiosos procuram levar para a Web o formato de revista, 
conhecidas no mundo como revistas eletrônicas (e-zines). A pioneira foi a norte-
americana Salon (HTTP://www.salon.com.br), criada em 1994 com investimentos 
financeiros da Apple Computer Corporeition. A cobertura inicial de temas de 
cultura e de política foi sendo ampliada com seções de humor e de história em 
quadrinhos, além de artigos que tratam de temas relacionados com a vida 
sexual, a tecnologia e negócios. (PINHO, 2003. Pág. 120) 

 

A mudança tecnológica influenciou o modo dos leitores absorverem o conteúdo, 

pois a internet proporcionou um menor índice de comprometimento com a informação e 

a realidade, o internauta lê o que lhe chama a atenção. (FERRARI, 2006. Pág. 19). Segundo 

PINHO (2003. Pág. 191) os internautas podem ser considerados scanners, que realizam 

uma leitura por varrimento visual. O que evidencia que a convergência midiática não 
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ocorre só por evoluções tecnológicas, mas na relação do indivíduo em suas interações 

sociais. (JENKINS, 2009. Pág.30) 

Neste trabalho além dos estudos discutidos acima, será abordado novas 

tendências das revistas na web, e um estudo de como aplica-las em formato de  

e-book, esse estudo será exemplificado na descrição do produto. 
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APRESENTAÇÃO 

Palavras-Chave: Machado de Assis. Cinema. Adaptação. Narrativa. Mídia. 

 

 

Narrativa e mídia: Machado de Assis e o cinema é uma pesquisa que começou a ser 

desenvolvida com alunos de Comunicação Social, da graduação do Centro Universitário 

Uninter, no nível de Iniciação Científica, em setembro de 2013.  

Seu objeto são os filmes que tomaram como fonte a obra de Machado de Assis. 

De 1939 a 2008, num primeiro levantamento, computam-se 29 filmes entre longas e 

curtas metragens. Se a variedade de obras filmadas é modesta, o arco temporal alcança 

mais de 60 anos, o que possibilita uma amostragem bastante relevante dos aspectos de 

produção, recriação e recepção da obra machadiana pelo cinema. A amostragem pode 

evidenciar diferentes expedientes narrativos utilizados pelos mais diferentes diretores, 

em extremos temporais, como Humberto Mauro e Júlio Bressane, por exemplo.   
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PROBLEMA 

 

Os estudos a respeito da forma pela qual o cinema “leu” obra de Machado de 

Assis não são exaustivos. Assim, pode-se perguntar quando, onde e como se deu a leitura 

da obra machadiana pelo cinema nacional por meio da recriação fílmica de sua obra. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Ao tratar da transposição de obra literária para a linguagem cinematográfica é 

preciso ter em vista tanto a dimensão sociocomunicacional quanto a estrutural ou 

pertinente à linguagem. Ou, em termos mais simples, entre os fatores “externos” e 

“internos” à obra. Os primeiros dizem respeito às circunstâncias em que as obras são 

produzidas, são inseridas no mercado e são lidas; os segundos, concernem aos recursos 

da linguagem ficcional que estruturam a obra do ponto de vista estético e expressivo. 

Nesse sentido, a recriação de uma obra literária para uma cinematográfica possibilita 

enxergar as propriedades imanentes a dois sistemas de comunicação, suas proximidades 

e diferenças, suas correlações, além de permitir analisar como um sistema lê o outro, 

amplia-o ou o reduz, entre outros aspectos. 

Como, nesse caso, o hipotexto (STAM, 2006, p. 33) escolhido foi a obra de 

Machado de Assis, é possível pesquisar a sua recepção por meio do contexto filmográfico 

(hipertexto) em que ela se insere, desde seus aspectos sociocomunicacionais até os 

elementos de leitura implícitos na estrutura narrativa do filme. Nesse sentido, a 

contribuição teórica desta pesquisa se dá em dois planos: um sociocomunicacional e 

outro estrutural.  

Não é modesta a rede intertextual entre cinema e televisão, literatura e tevê, 

propaganda e cinema, etc.. Tampouco é a apropriação de técnicas narrativas entre essas 

diferentes mídias. O estudo de formas narrativas de mídias tão diversas é relevante 

também, pois se inserem nas práticas profissionais das áreas de comunicação, que se 

utilizam de técnicas ficcionais em diversos gêneros não ficcionais (notícias, reportagens, 

etc.) e comerciais. Como diz Stam (2006, p. 24), “a narrativa é proteica, assumindo uma 
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variedade de formas, das narrativas pessoais da vida quotidiana até as miríades de formas 

de narrativa pública – quadrinhos, histórias, comerciais de TV, as notícias da noite e, claro, 

o cinema”.  Assim, esta pesquisa insere-se em estudos mais amplos que têm como objeto 

a mídia de entretenimento ou comercial. Como observa Rafael de Luna Freire, 

 

a própria mídia comercial, atualmente, mistura as mais diferentes formas e 
estruturas de linguagem possíveis, numa época de uso, sem precedente, dos 
recursos de comunicação e de total interação entre as mídias, e vivendo, desde 
já, o tal ‘reino da adaptação’ preconizado por Bazin (FREIRE, 2008). 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as contribuições, as modalizações, as recriações que a mídia 

cinematográfica opera sobre a obra de Machado de Assis por meio da análise estrutural e 

contextual das adaptações cinematográficas de seus textos desde 1939 até hoje. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Definir as categorias narrativas concernentes à ficção literária e à cinematográfica 

empregadas na análise das obras literárias e fílmicas; 

- Catalogar as adaptações cinematográficas da obra de Machado de Assis para o cinema;  

- Verificar os contextos sócio-históricos em que essas produções foram realizadas;  

- Analisar as injunções da técnica cinematográfica sobre a obra literária adaptada; 

- Identificar, analisar e comparar as técnicas narrativas empregadas na obra adaptada 

(hipotexto) e na obra adaptante (hipertexto). 
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METODOLOGIA  

 

Dada a abrangência desta pesquisa, ela tem inicialmente um caráter exploratório, 

por causa do levantamento e da catalogação das adaptações da obra de Machado em 

meio cinematográfico. Além disso, terá um caráter descritivo ao procurar mostrar 

quando, por quem e como a obra foi adaptada. Assim, o cunho desta pesquisa básica é 

exploratório-descritivo.  

Para a coleta de dados está sendo usada, primeiramente, a pesquisa 

bibliográfica, necessária para o escrutínio das categorias narrativas ficcionais a serem 

adotadas na análise das obras cinematográficas e literárias. Essa técnica também vem 

sendo aplicada para o levantamento das adaptações existentes da obra de Machado no 

Brasil. Em seguida, será feita uma análise descritivo-comparativa da obra literária e 

cinematográfica, com base nas categorias narrativas.  

Em relação às atividades, em primeiro lugar, está sendo feito o levantamento, a 

partir de setembro de 2013, dos filmes produzidos a partir da obra de Machado. O 

levantamento deverá ser detalhado, discriminando ano, diretor, roteirista, atores e 

produtora envolvidos na sua criação. Para cada obra adaptada poderão ser recolhidos 

documentos a respeito delas, como entrevistas, resenhas, e críticas, formas relevantes de 

escrutinar a sua recepção do ponto de vista documental e quantitativo.  

Compiladas as obras que foram adaptadas para o cinema, elas serão lidas por 

uma ordem estabelecida a posteriori, que considerará as obras mais adaptadas, os 

gêneros adaptados (conto, romance, comédia, policial), a época da filmagem entre 

outros critérios. 

Nesse meio tempo, também serão assistidos os filmes, obedecendo à mesma 

ordem de leitura e à mesma ação de pesquisa descritivo-exploratória. Finalizadas as 

leituras das duas técnicas de comunicação ou mídias e de suas análises, começará o 

processo de levantamento, organização de dados, culminado em sua análise. Ressalva-se 

que a análise se dará em dois campos: o externo e o interno, contextual e estrutural. 
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DISCUSSÕES  

 

Este estudo que aborda a forma pela qual o cinema e seus autores leram, 

traduziram ou recriaram a obra de Machado de Assis divide-se em dois planos: estrutural 

e sociocomunicativo. No primeiro, as bases conceituais vêm dos estudos sobre narrativa, 

em particular ao trabalho de Gerard Genette, Juracy A. Saraiva e Robert Stam, além de 

outros autores como Linda Hutcheon e Ismail Xavier. Esses autores delineiam o marco 

teórico desta pesquisa no que toca aos processos referentes à diegese. Os estudos 

sociocomunicativos abrem dois caminhos, um que tratará da obra de Machado de Assis e 

outro, dos cinematográficos. Em relação aos estudos sobre Machado, Roberto Schwarz, 

John Gledson, Hélio Guimarães, além de Raymundo Faoro e Alfredo Bosi dão a 

perspectiva literária e sócio-histórica do autor. Nos termos desta pesquisa, são pensados 

os aspectos miméticos concernentes a este trabalho. As obras de Ismail Xavier e Paulo 

Emílio Salles Gomes fornecerão o direcionamento em relação aos aspectos 

cinematográficos. Do ponto de vista da adaptação, Robert Stam, Rafael de Luna Freire, 

Tânia Pelegrini, Ismail Xavier e outros serão os autores que nortearão a análise das 

relações entre a obra cinematográfica e a obra literária.  

Como ponto de partida, Stam propõe descartar a relação de superioridade da 

obra literária em comparação à cinematográfica. Segundo o autor, a deposição deste 

ponto de vista se deve, em boa parte, aos movimentos estruturalistas que surgiram nos 

anos 1960 e que passaram a considerar que todo texto merece um tratamento analítico-

teórico. Tal tipo de abordagem era, até então, dedicado quase que exclusivamente ao 

texto literário. Aos poucos se consolida a ideia de intertextualidade que, ao invés de 

tratar o texto de forma vertical e hierárquica, passa a tratá-lo de forma mais horizontal, 

preconizando a original e permanente troca textual e semiótica entre texto e película.  

Assim, segundo Stam (2006, p. 23),  

 

a adaptação [...], desse ponto de vista, pode ser vista como uma orquestração 
de discursos, talentos e trajetos, uma construção híbrida, mesclando mídia e 
discursos, um exemplo do que Bazin na década de 1950 já chamava de cinema 
‘misturado’ ou ‘impuro’.  
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Stam tem predileção pelo conceito de intertextualidade, cujas categorias são 

retiradas da obra de Gerard Genette, como no artigo aqui citado. Com elas, ele consegue 

apresentar um rol de categorias por meio das quais é possível tratar dessa “transação” 

semiótica entre literatura e cinema. Ele chega ao ponto de transportar para a gramática 

da imagem, do cinema em particular, os conceitos apresentados por Genette. Um deles, o 

de hipertextualidade, diz respeito à relação entre uma obra-fonte e outra obra que a 

modifica, reelabora ou a estende. O primeiro seria o hipotexto (como por exemplo, a 

Ilíada) e o segundo o hipertexto (como a Odisseia e a Eneida). Assim, para ele, toda 

“adaptação” será entendida como um hipertexto, que selecionou, amplificou, 

concretizou e efetivou o hipotexto (idem, p. 33). Assim, ele propõe tratar esse processo 

em seus aspectos narrativos, temáticos e estilísticos, incluindo nesse rol um exame 

comparativo entre os autores, além dos aspectos contextuais.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seria possível sintetizar a proposição de Stam como uma análise que considera 

situados, histórica e socialmente, tanto o texto literário quanto o fílmico. O primeiro dá as 

pistas formais, as quais o segundo irá “escolher, amplificar, ignorar, subverter ou 

transformar [...] de acordo com os protocolos de um meio distinto, absorvendo e 

alterando os gêneros disponíveis e intertextos através do prisma dos discursos e 

ideologias em voga [...]. (STAM, 2006, p. 50). 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Televisão. Ideologia. Alienação social. Indústria Cultural. Sociedade de Consumo. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este artigo se debruça na análise do impacto da televisão na sociedade e no 

encadeamento de um processo de alienação naqueles que assistem a suas programações. 

Sob a perspectiva teórica de autores, como Douglas Kellner (2001), Guy Debord (1998) e 

Roberto Freire (1992), a pesquisa verifica que, mesmo com o surgimento de novos meios 

de comunicação, a televisão continua sendo um veículo de grande impacto social. Desde 

telejornais, aos programas de entretenimento e, principalmente inserções publicitárias, o 

conteúdo televisivo atinge públicos de todas as idades, potenciais consumidores dos 

produtos ali promovidos. Segundo os autores, nota-se uma tendência à alienação social, 

consumo excessivo de bens tangíveis e intangíveis e pouca reflexão crítica sobre tal 

processo.  

                                                   

mailto:alissoneric@oi.com.br
mailto:p_flavinh@hotmail.com


 
 

231 
 

Atualmente, televisão continua sendo o veículo de comunicação com maior 

audiência, embora venha perdendo uma porcentagem devido à concorrência de outros 

meios de comunicação de massa, principalmente, a Internet. A necessidade dessa 

discussão se dá ao fato da televisão dar voz a um pequeno grupo de pessoas, seus donos, 

enquanto a maioria das pessoas cabe apenas o modelo de expectador, sem uma 

interação reflexiva, podendo tornar seu conteúdo imperativo a quem assiste. 

Desse modo, o problema de pesquisa consista em saber: qual é o impacto da TV 

na sociedade sobre a perspectiva teórica de autores que analisam o fenômeno 

denominado de alienação social? 

A pesquisa se justifica sob diversos aspectos. A primeira delas é sua relevância 

para sociedade, já que torna possível uma reflexão dos leitores que são telespectadores 

sobre o processo de alienação social, baseado em autores que observam a força midiática 

como contribuinte e ferramenta desse processo que envolve manipulação de massa, 

cultura do espetáculo e manutenção de uma sociedade de consumo.  

Outra justificativa é a própria importância da televisão no Brasil que, mesmo 

diante da multiplicidade de oferta de canais, com o advento da televisão a cabo, e 

também de novos meios, tem uma das maiores audiências médicas do mundo e é o 

veículo preferido de muitos brasileiros. (BRITTOS, 1998).  

Do ponto de vista acadêmico, ressalta-se a importância da análise feita durante 

os estudos sobre televisão no curso de Comunicação Social, tendo contato com uma 

revisão bibliográfica conceituada sobre o tema, podendo ser este artigo resumo para 

quem deseja iniciar outras pesquisas sobre o tema. 

A partir disso, o objetivo geral foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre 

teóricos que se debruçam da discussão sobre televisão e alienação social. Além disso, 

verificar os conceitos sobre alienação social e sua relação com o conteúdo apresentado 

na televisão e analisar os elementos presentes na televisão que podem ser instrumento 

de alienação pró-consumo. Como procedimento metodológico, utilizou-se uma pesquisa 

bibliográfica em autores que discutem televisão, consumo, alienação social.  

A discussão sobre o tema começa pelo fato de a TV está na casa da maioria dos 

brasileiros, desde a sua popularização a partir da década de 1960. Alguns telespectadores 

veem este meio como uma forma de entretenimento e lazer, outros como um veículo 

para receber e se inteirar de notícias presentes no mundo. Por isso, a programação é 
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composta de acordo com os horários e preferências do público que está assistindo 

naquele momento, agradar pode não ser uma tarefa simples.  

A partir deste princípio, a publicidade ocupa um grande espaço nos intervalos da 

programação, e segundo Douglas Kellner (2001), ela tem tanto o objetivo vender estilos 

de vida e identidades socialmente desejáveis, associadas à marca, quanto em vender o 

próprio produto.  Portanto, a linguagem e discurso podem variar muito de acordo com as 

características do público-alvo, justamente para alcançar a almejada “identificação”. 

Assim como a publicidade, os telejornais também desempenham um papel 

importante nos meios sociais. Podemos dizer que tornando a notícia uma conversa entre 

emissor e receptor, agregando uma imagem mais amigável e uma percepção mais 

positiva do público, o jornal encontrou sua forma de conseguir sua audiência.  

Ficção também faz parte da vida dos telespectadores. Segundo Silva (2001), a 

maioria do que é retratado é reflexo do cotidiano e da sociedade, e esses programas 

podem funcionar como veículos emissores de ideologias. 

Mas, até que ponto as diversas mensagens e informações atingem e persuadem 

esse telespectador? De que maneira isso influencia no seu cotidiano e ideologia? É 

importante considerar que a televisão apresenta os fatos e cabe ao indivíduo saber 

interpretar, reconhecer e selecionar o que realmente quer levar consigo e consumir (seja 

ideias ou produtos). Porém o que se questiona é a real capacidade do telespectador em 

exercer essas escolhas e ter reação diante de centenas de estratégias de persuasão e 

obliteração do real. 

Kellner (2004) estuda o indivíduo impactado pelos meios de comunicação de 

massa. Para o autor, tudo que acontece nos veículos de comunicação, não somente nas 

propagandas inseridas, mas em todo o conteúdo gerado, influencia o indivíduo no modo 

de agir e pensar, fazendo com que exista modismo, alienação, e conflitos culturais.  

A cultura de mídia nos tempos atuais atua como força dominante nas sociedades, 

ou seja, a veiculação tem uma audiência tão grande, que boa parte dos públicos são 

impactados por esse volume de informação, propaganda e outros conteúdos, onde não 

há tempo para a assimilação, devido ao excesso de informação existentes.  
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Em relação à “indústria cultural40”, que é evidente em áreas diversas como 

cinema, moda, arte, TV, fotografia, esporte, entre outras categorias, nota-se também o 

excesso de produção, pois em virtude do capitalismo, as produções são momentâneas, 

para uma satisfação momentânea dessa massa, mesmo heterogênea, targets específicos, 

o ciclo continua, lançamentos, produções novas para envelhecer e tornar inútil o que já 

foi utilizado. Teixeira Coelho (1993) exemplifica a televisão como mediadora de 

conteúdos que são veiculados, especificamente à massa, como influência direta do 

capitalismo.  

O autor afirma que a televisão também pode ser uma forma de socializar ideias, 

ao invés de pensar somente no incentivo ao capitalismo, devido ao seu grande potencial 

de alcançar públicos variados. Esse capitalismo é gerado a partir da indústria cultural de 

massa, e a TV acaba socialmente alienando a mente de seus públicos, com seus discursos, 

por esse motivo há movimentos indiretos que acabam mostrando o outro lado, o outro 

ponto de vista, e as críticas de formadores de opinião e intelectuais.  

Diante disso, verificou-se, a partir da pesquisa bibliográfica, que o poder da 

televisão é amplo devido a seu alcance em todo o mundo. O fato de ser vista e 

interpretada sob várias perspectivas é fundamental considerando que a sociedade é alvo 

de vários impactos que podem ser derivados da TV. O grau de alienação que a TV 

proporciona pode ser identificado a partir do excesso produzido pela indústria cultural e 

o desejo que desperta no público de consumir tudo que é transmitido. Porém também é 

importante perceber que a persuasão está presente em todos os lugares, desde uma 

conversa qualquer até provas do meio social.   

Outro ponto fundamental sobre o contexto da televisão no Brasil é o fato de 

estar sob domínio de poucos. O poder de comunicar informações e conteúdos a um 

grande número de pessoas simultaneamente concedido pelo governo a apenas algumas 

pessoas. Segundo um levantamento da Intervozes (2009), 25% dos governadores e 10% 

dos deputados do Congresso Nacional são concessionários de rádios ou TV no Brasil. 

Enquanto isso, em dez anos, das 20 mil solicitações de rádio comunitárias recebidas pelo 

                                                           
40 O termo indústria cultural foi criado pelos filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max 
Horkheimer, membros da Escola de Frankfurt, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista 
industrial. 
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governo, apenas 3.652 foram atendidas, outras 6.716 foram fechadas pela ANATEL e pela 

Polícia Federal, de acordo com a pesquisa. 

Portanto, manter um olhar crítico em relação ao conteúdo que TV nos oferece, e 

entender que o que chaga a nós através da TV, é uma forma de grupos específicos 

comunicarem informações selecionadas de acordo com seus interesses, identidades e 

ideologias.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A comunicação por computadores favorece “um tipo muito especial e 

proliferante de cultura que está recebendo o nome de cultura do computador”, como 

classifica Santaella (1996). Essa cultura se desenvolve em um ambiente que propicia 

diversos fenômenos e possibilidades. Pode-se, por exemplo, adotar diversas identidades, 

estar em vários lugares simultaneamente, conhecer países sem sair de casa, manter laços 

de amizade com pessoas que nunca vimos e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todas 

as possibilidades acabam alterando nossas noções de tempo e espaço, pois tais noções 

acabam sendo reconfiguradas no ciberespaço. 

Visto que as características da contemporaneidade evidenciam explicitamente a 

compressão do tempo e do espaço (HARVEY, 2011), faz-se importante abordar esta 

problemática. Portanto, essa pesquisa é basicamente um estudo de caso permeado pela 

análise de discurso de como se dá a percepção espacial-temporal no ciberespaço, tendo 

como objeto principal o estudo do perfil no Facebook de Maria Vitória, uma estudante de 

publicidade e propaganda que morreu em Porto Alegre em um acidente de carro em 

outubro de 2012. 
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Para isso, fez-se necessário tanto um reconhecimento das categorias espaço-

tempo na vida do ser humano, quanto um apanhado histórico do relacionamento do 

homem com a morte, desde os seus primórdios.  

 

 

PROBLEMA 

 

A rede mundial de computadores vem mudando os comportamentos nos mais 

diversos âmbitos culturais, sociais e econômicos, inclusive os processos cognitivos. Diante 

do atual surgimento de novas formas de tecnologias digitais, como as mudanças de 

espaço-tempo das mídias sociais alteram os padrões comunicacionais nos indivíduos, 

afetando o relacionamento do ser humano com a morte, com as pessoas que morreram e 

principalmente, com o ambiente virtual em que atuam? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sendo que “uma técnica é produto dentro de uma cultura e uma sociedade 

encontra-se condicionada por suas técnicas” (LEVY, 1999, p. 25) e que as técnicas 

consistem em um fator relevante de análise dos sistemas técnico-globais. Compreender 

como as relações comunicacionais vêm se adaptando aos meios digitais é uma forma de 

estudar a cultura e os costumes de uma sociedade, e consequentemente, quem sabe, 

oferecer uma abordagem que possa levar a conclusões mais definitivas. O tema é 

relevante para analisar de que maneira o homem se apropria das novas tecnologias e 

para tentar prever novos padrões comportamentais que possam ocorrer em outras 

situações, que não só a do ritual mortuário. Dominando e entendendo as novas 

tecnologias podemos melhor usufruí-las. 

Em meio a tantas mudanças advindas da penetração das novas tecnologias de 

comunicação, é importante analisar como as categorias do tempo e espaço, inerentes ao 

ser humano, se alteram no ciberespaço. Tais alterações, por serem inerentes a nossa 

existência, acarretariam mudanças que pudessem adentrar no relacionamento do 

homem com a morte. Mudar o tempo e o espaço é mudar o contexto, o que acarreta em 
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transformações no processo comunicacional e no âmbito social, cultural, social, 

econômico e político. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Com base nos conceitos de simulacro e representação de Baudrillard (1991), bem 

como dos estudos sobre o ciberespaço estabelecidos por autores como Pierre Levy 

(1996) e Lemos (1997), essa pesquisa busca, por meio  da observação e análise dos 

objetos (perfil no Facebook de pessoa morta) e do ambiente em que estão inseridos, 

levantar, descrever e analisar como as mudanças de espaço-tempo das mídias sociais 

(CHAUÍ, 2009) alteram os padrões comunicacionais nos indivíduos, afetando o 

relacionamento do ser humano com a morte e principalmente, com o ambiente virtual em 

que atuam. Com isso, pretende-se fazer uma analogia das relações comunicacionais no 

âmbito do luto e da morte para verificar de que forma os indivíduos usam as redes sociais 

para se relacionar e comunicar e até que ponto esse comportamento é influenciado pelas 

mudanças nas categorias do espaço e do tempo. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A perspectiva escolhida para essa pesquisa é de uma abordagem de Internet como 

artefato cultural e como cultura, ou seja, com diferentes significados culturais nos mais 

diversos contextos em que estão inseridos. Isso favorece a percepção da rede como um 

elemento da cultura e não como uma entidade à parte, em uma perspectiva que se 

diferencia da anterior, entre outras coisas, pela integração dos âmbitos online e off-line. 

(FRAGOSO, 2011, p. 42) 

Por isso, a metodologia escolhida consistiu em três fases. No primeiro momento, 

foi feito um levantamento bibliográfico referente aos principais temas relevantes ao 

assunto, quando foram definidos os conceitos de cibercultura, representação, morte e 

categorias espaço-temporais.  
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No segundo momento, foi feito um estudo de caso permeado pela análise de 

discurso de como se dá a percepção espacial-temporal no ciberespaço, tendo como 

objeto principal o estudo do perfil no Facebook de Maria Vitória, uma estudante de 

publicidade e propaganda que morreu em Porto Alegre em um acidente de carro em 

outubro de 2012. 

Os procedimentos metodológicos após esse processo foram de coleta e 

tabulação de dados, a fim de descobrir padrões comportamentais relacionados à 

interação com as novas tecnologias, percepção espacial-temporal e visão da morte.  

Depois, todas as informações coletadas foram cruzadas com o aporte teórico da 

pesquisa. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

No ciberespaço, a aceleração da troca de informações oferece o poder de 

desencarnar, ficarem alheios às convenções de espaço e tempo, para se tornar personas 

virtuais capazes de viajar na velocidade da luz. Isso confunde as relações dos seres 

humanos com o mundo e desordena a história.  (VIRILIO, 1993). 

O virtual é um simulacro, a criação de uma realidade artificial que devido à 

sofisticação tecnológica parece ser mais “real” do que a própria realidade, mas não é. 

Não há distinção entre o real e o representado. O perfil é a representação. O 

comportamento dos indivíduos com pessoas mortas parece demonstrar que há uma 

crença no além-vida e na comunicação com os mortos. Essa talvez seja uma forma de 

cuidar daqueles que já foram o que indica um novo significado para os perfis online. 

Em contrapartida, a preocupação pelos mortos faz parte da natureza do homem e 

consiste em uma apreensão e também revolta contra a própria morte. (MORIN, 1970, p. 

15). Mesmo os homens de Neanderthal davam sepultura para os mortos e já esboçavam 

sentimentos de resignação perante finitude da existência. 

O mundo virtual acabou se transformando em uma extensão da vida cotidiana do 

“mundo real”, e nesse processo de apropriação tecnológica, temas como a morte 

também migraram para dentro do mundo online em busca de ressignificações.  
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Nota-se que é comum manifestar o luto nas redes sociais em sua própria página e 

também na do indivíduo falecido. Amigos e parentes utilizam o ambiente para dizer 

adeus a quem se foi; deixar mensagens carinhosas e até mesmo relembrar antigas 

memórias, postando fotos, contando histórias, etc. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se notar que há uma nova visão de morte eclodindo na sociedade atual, o 

que reflete uma nova cultura em que os perfis nas redes sociais podem ser considerados 

extensões do homem. Também é possível notar que essa continuidade póstuma de 

comunicação e postagens no perfil seria uma forma de conservar ativa e “bem cuidada” a 

imagem no virtual, assim como ocorre nas lápides e túmulos no universo OFF. 

O ciberespaço parece ser a melhor forma do homem eternizar-se no tempo e na 

história, quebrando barreiras espaciais e temporais. De certa forma, há uma confusão 

entre o que é ou não real, a medida que os contatos muitas vezes narram fatos e dividem 

segredos íntimos, o que fica ainda mais evidente com o seu pai.  

Sendo o computador uma ferramenta que potencializa processos-cognitivos, 

acredita-se que os perfis são interpretados como representações do corpo, e 

consequentemente, também há uma representação da morte. A página pessoal no 

Facebook parece estar sendo vista como uma lápide a ser visitada em memória do 

falecido, porém, a comunicação mantida revela que existe uma necessidade de 

presentificação do sujeito.  

Resta-nos estimar os contornos da nova experiência subjetiva a partir de 

diferenças com o que já existiu por meio do estudo das representações da morte na 

cibercultura e das mudanças espaciais-temporais da rede. Ou seja, pensar como as novas 

tecnologias podem estar transformando nossa percepção e nossas estratégias afetivas e 

comunicacionais. 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Profissional Contábil. Mercado de trabalho. Empregabilidade. 

 

 

Um dos objetivos da contabilidade é fornecer informações estruturadas e úteis 

aos usuários. Para se atingir esse objetivo, é necessário que os usuários compreendam a 

importância da contabilidade e, principalmente, que o profissional contábil, responsável 

por gerar as informações, se adeque às exigências impostas pela própria evolução da 

sociedade. 

O presente resumo apresenta um estudo que buscou identificar os principais 

requisitos exigidos no mercado de trabalho para os Profissionais Contábeis no ano de 

2012. 

Mesmo diante de toda a evolução tecnológica, e crescimento abrangente envolto 

à profissão contábil, cada vez mais, torna-se necessário adquirir conhecimento e 

atualização na área, por meio de pesquisas, cursos de aprimoramento e especialização, 

com o intuito de se obter melhor qualificação e oportunidade no mercado de trabalho. 
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O objetivo principal do estudo é identificar os requisitos exigidos pelo mercado de 

trabalho. A base de dados refere-se ao ano de 2012 e essa ação pretende mapear as 

oportunidades de trabalho, veiculada em um jornal de grande circulação. 

As constantes mudanças no mercado abrem oportunidades únicas de crescimento 

em diversas áreas de atuação da contabilidade. Diante do contexto apresentado, a 

pesquisa buscou responder a seguinte questão: Quais os requisitos exigidos no mercado 

de trabalho, voltados ao Profissional Contábil? 

Autores e pesquisadores se dedicam, há alguns anos, ao levantamento de informações a 

respeito das mudanças na área contábil, focando nas exigências impostas pelo mercado 

de trabalho que está voltado ao perfil do contador para áreas de atuação.  

Coelho (2001) fez um estudo correlacionando os Cursos de Ciências Contábeis ao 

mercado de trabalho na Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa junto a professores e 

profissionais buscava identificar quais eram as habilidades requeridas para os 

profissionais atuantes. A mesma apresentou os seguintes resultados: Contabilidade Geral 

(30% das respostas), Legislação Fiscal/Tributária (25% das respostas). Gestão Empresarial 

(22% das respostas) e Auditoria (15% das respostas. 

Calijuri (2004) apresentou uma pesquisa com foco no Controller tendo como base a 

necessidade do mercado de trabalho em comparativo com o Perfil atual do profissional. A 

autora analisou os aspectos relativos ao exercício do cargo e os requisitos que o mercado 

de trabalho estava exigindo deste profissional. A pesquisa demonstrou que para os 

profissionais que atuam como Controllers, o mercado de trabalho requer habilidades tais 

como: liderança pró atividade, facilidade de relacionamento interpessoal. Estas atingiram 

o maior percentual das solicitações dos anúncios pesquisados. 

Peleias, et al (2007), em um estudo a respeito do perfil profissiográfico de 

contabilidade, citaram uma pesquisa realizada por Friedman e Lewis41 (1999), em que foi 

apresentado um estudo que teve como base a INTERNET. A pesquisa buscou identificar 

as oportunidades de emprego para os Contadores. Os autores apresentaram uma longa 

relação de sítios gratuitos ou que cobram taxas acessíveis de empregos para contadores. 

Neles, os contratantes já identificam e avaliam a capacidade dos candidatos. 

                                                           
41 FRIEDMAN, H.H.; LEWIS, B.J.L. Important and useful websites for the accounting profession. National 

Public Accounting, jun.99, Vol. 44. issue 4, PP. 28-32. 
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Panucci (2010) desenvolveu um estudo com foco nas dificuldades e perspectivas 

dos estudantes de Ciências Contábeis da UFPR – Universidade Federal do Paraná, 

embasado no perfil socioeducacional, transcorrendo como um dos objetivos o 

levantamento das perspectivas profissionais dos estudantes. 

O método utilizado nesta pesquisa foi o dedutivo. A tipologia é documental, de 

cunho exploratório e qualitativo. A coleta dos dados utilizou um protocolo como 

instrumento de categorização dos achados e a base de dados foram os classificados de 

emprego do Jornal Gazeta do Povo, especificamente nas edições publicadas aos 

domingos, delimitada aos meses de Janeiro à Dezembro de 2012. O total de anúncios de 

empregos para pessoas com a formação em contabilidade em 2012 foi 378. 

 

Gráfico 1 - Anúncios para Área Contábil - 2012 

 

Fonte: Autora (2013), dados Jornal Gazeta do Povo 2012. 

  

O Gráfico 1 demonstra a quantidade de anúncios publicados mensalmente para a 

área contábil durante o ano de 2012. Observa-se que logo no primeiro mês do ano foram 

solicitadas 52 vagas voltadas para a área contábil, com uma queda de 53,85% em fevereiro. 

Em março este percentual teve um aumento considerável, atingindo 70% em comparação 

aos dois meses anteriores. Uma explicação plausível para este crescimento fica por conta 

das entregas obrigatórias, e Imposto de Renda (IR) no mês de abril, aumentando assim a 

demanda por profissionais da área para compor o quadro de funcionários e dar conta das 

entregas fiscais exigidas no período.  
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Posterior às obrigações Federais, o gráfico demonstra uma queda de 46,43% no 

mês de junho em comparação a março do mesmo ano, mantendo-se entre 27 e 21 

anúncios, e em dezembro cai para 17 anúncios para a área. 

   Durante a pesquisa documental, observou-se que dentre as áreas de atuação que 

envolve a profissão contábil os requisitos, em sua maioria, envolvem solicitações de 

profissionais com experiência e conhecimento. Assim, a forma viável da apresentação das 

informações coletadas foi segregando nessas categorias e agrupando os itens com 

similaridade, conforme segue demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Requisitos – Grau de Experiência e Conhecimento 

Requisitos 

  
% em relação  

 

% em 

relação  

 Descrição Experiência  
ao nº de 

anúncios. 
Conhecimento  

ao nº de 

anúncios. 

Área Contábil 109 28,84% 29 7,67% 

Área Fiscal 115 30,42% 35 9,26% 

Área Tributária 133 35,19% 18 4,76% 

Área de Recursos 

Humanos 29 7,67% - - 

Funções Gerenciais 23 6,08% 11 2,91% 

          

Fonte: Autora (2013) – Dados retirados do Jornal Gazeta do Povo 2012 

 

Na pesquisa realizada no Jornal Gazeta do Povo, Caderno Gestão & Carreira, 

foram publicados 378 anúncios no ano de 2012 para recrutamento de profissionais na área 

de contabilidade, separados por grau de experiência e de conhecimento. Os resultados 

demonstraram que, para a área contábil, esta com (36,51%) das vagas anunciadas, 28,84% 

exigiram profissionais com grau de experiência e 7,67% em grau de conhecimento. 

A área fiscal (39,68%, de vagas anunciadas no período) apresentou um percentual 

de 30,42% de requisitos exigidos com nível de experiência contra 9,26% de conhecimento 

nas rotinas fiscais. Esta área envolve dentre suas atividades a apuração de impostos, bem 
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como o conhecimento nos sistemas federais, fator que pode servir de justificativa quanto 

ao percentual do requisito em nível de experiência. 

Dos anúncios publicados no ano em questão, a área tributária apresentou maior 

percentual de procura (39,95%), em grau de experiência atingiu 35,19%, percentual 

justificado dado às rotinas envolverem certo nível de entendimento da legislação 

tributária; e 4,76% requisitos com exigência de conhecimento na área. 

Para as áreas de Recursos Humanos e Funções gerenciais, os percentuais em 

grau de experiência ficaram entre 7,67% e 6,08%, enquanto que em relação aos requisitos 

que exigem certo conhecimento por parte dos profissionais, foram constatados somente 

para funções gerenciais 2,91%. 

A pesquisa junto aos classificados dos jornais demonstrou que é crescente a 

procura por profissionais que atuam nas áreas relacionadas à contabilidade, que 

detenham sólidas experiências com as áreas contábeis, fiscais e recursos humanos.  

A pesquisa também identificou uma grande procura por parte das empresas, 

usando como fonte os anúncios publicados em classificados de jornais. Constata-se que 

só no ano de 2012 foram 378 anúncios destinados à área de contabilidade. 

Os resultados obtidos, relacionando o grau de experiência e conhecimentos, 

podem auxiliar a futuras estratégias de qualificação com foco no desenvolvimento de 

profissionais com habilidades práticas.  
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A integração regional na Europa foi idealizada após a Segunda Guerra Mundial. A 

cooperação entre os Estados europeus, característica desse período, culminou com o 

Tratado de Bruxelas de 1948 que deu origem à Organização Europeia de Cooperação 

Econômica. A organização foi criada para a gestão comum do patrocínio Americano para 

reconstrução dos Estados - Plano Marshall exposto pelo Secretário geral de Estado norte-

americano, George Marshall em 1947. (OLIVEIRA, 2002).   

A primeira instituição que representa a integração econômica dos países foi a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), criada em 1951. A partir desta 

instituição, as tarifas do carvão e do aço foram extintas, caracterizando uma área de livre 

comércio entre os Países-Membros da Comunidade. 

 Ao longo dos anos a integração evoluiu e o aprofundamento nas relações 

comerciais entre os países trouxe a necessidade de criação de mecanismos para 

regulamentar essas relações. Em 1958, foi estabelecida a tarifa externa comum (TEC). A 

integração passou a conferir um status de união aduaneira. Também naquele mesmo ano, 

o bloco regional passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia (CEE). O sucesso 

da integração permitiu aos países membros da CEE elaborar um plano para chegar ao 
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status de mercado comum, com o livre bens capitais serviços e pessoa no Ato Único 

Europeu de 1986. O status de mercado comum só foi consolidado em 1991 com a 

internacionalização das economias dos países membros, no mesmo ano em que a CEE 

passa a ser chamada de União Europeia. Também foi idealizada de forma progressiva a 

União Econômica e Monetária de acordo com o Tratado de Maastricht de 1992. 

O objetivo geral da pesquisa é estudar como se deu a evolução para a integração 

econômica e monetária de Portugal, e seu processo de adesão ao Euro, do Tratado de 

Maastricht 1992 ao início da crise econômica em 2008.   

A zona do Euro é constituída por 17 países da União Europeia. Em 1999 

ingressaram no plano da União Monetária e Econômica (UEM): Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal. 

Em 2011 Grécia, Eslovênia, Chipre, Malta, Eslováquia e Estônia também passam a 

empregar o mesmo sistema monetário que configura a Integração Econômica e 

Monetária desses países.  

A problemática desta pesquisa será discutida com relação a Portugal, e de que 

forma o seu Banco Central Nacional transferiu o poder de decisão sobre a sua política 

econômica para um órgão supranacional, o Banco Central Europeu. Neste trabalho serão 

discutidos os pontos de convergência do Tratado de Maastricht de 1992 que direcionaram 

a política econômica dos países da Zona do Euro para que entrasse em vigor o euro e se 

consolidasse o ideal a União Econômica e Monetária. 

Desta maneira essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo de 

evolução do sistema monetário europeu. Serão determinados como objetivos 

específicos: i) investigar a evolução das instituições europeias ao longo dos tratados, no 

âmbito econômico, ii) estudar o desenvolvimento teórico a respeito da integração 

regional e iii) analisar a criação de instituições e da moeda única e as mudanças para 

Portugal pertencer a Zona do Euro. Será estudado o estabelecimento da união econômica 

e monetária conforme expresso nos artigos 2º e 3º do Tratado de Maastricht de 1992. Será 

estudada também a definição os pontos de convergência econômica e no artigo 109º do 

Tratado sobe a criação das instituições o Eurosistema e o Sistema Europeu de Bancos 

Centrais (SEBC), e o Banco Central Europeu os quais foram designados para regulamentar 

a política e o sistema monetário europeu. 



 
 

251 
 

O estudo da evolução do Sistema Monetário Europeu é importante, pois a União 

Europeia em seu processo de integração é o exemplo máximo existente de integração 

monetária e econômica de um bloco econômico (TOSTES, 2004). Nesta pesquisa, 

pretende-se estudar o processo de adoção ao sistema monetário Europeu por Portugal, 

por ser este um dos países que participa do início da Integração Monetária Econômica; e 

também uma das razões para estuda-lo é a recessão econômica em que se encontra. A 

pesquisa almeja se basear nas discussões já existentes sobre o assunto, tendo em vista 

que uma análise mais profunda pode contribuir com os estudos dos mecanismos que 

regem a política econômica dos países da zona do euro. A importância de serem 

estudadas as instituições e o Tratado de Maastricht de 1992, que prevê a existência 

dessas organizações, é que delas emanam das decisões acordadas entre os países 

membros, a definição das suas políticas monetárias em conjunto que salvaguardam a 

existência da integração monetária. 

A pesquisa será constituída teoricamente com base nas Teorias de Integração e a 

Teoria da Integração Econômica cujo desenvolvimento se deve à Bela Ballassa e que se 

baseia nos passos que a União Europeia deu. Os países europeus se integram em um 

processo contínuo que contém cinco etapas: a zona de livre comércio, a união aduaneira, 

o mercado comum a união econômica e a união total ou União Política e Econômica.  

Para uma compreensão a respeito dos processos de integração da União Europeia e do 

processo de adesão ao euro, é necessária a análise da base teórica das Teorias Políticas da 

Integração da ótica de Haas (1964) na qual afirma que as Instituições são importantes 

para legitimar o caráter de supranacionalidade que a integração promove. Também 

pretende-se fazer uma abordagem sobre as Teorias de Integração Monetária e das Áreas 

Monetárias Ótimas, cujo teórico de referência é Mundell (1972), que define a 

possibilidade de se reduzir os custos através da Integração e da coordenação das políticas 

monetárias dos países integrantes.  

A pesquisa pretende analisar a evolução do Sistema Monetário Europeu à luz das 

teorias de Integração Econômica de Bela Balassa para investigar como a integração 

culminou o status atual da União Europeia. A Teoria Política da Integração de Haas e sua 

visão sobre o funcionalismo e as instituições da União Europeia, também serão aplicadas 

na pesquisa, visto que foi pelas instituições que a implementação do Sistema Monetário 

Europeu foi executada. As Teorias de Integração Monetária e a Teoria das áreas 
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Monetárias ótimas explicam os custos e benefícios dessa integração da moeda. Deste 

modo, serão discutidos os principais argumentos das teorias da integração econômica e 

política, com vistas a observar os pressupostos que podem ser aplicados para explicar a 

integração monetária na Europa. 

A pesquisa pretende ainda tratar do Histórico do Sistema Monetário Europeu, a 

sucessão dos Tratados e as negociações que deram origem à União Econômica e 

Monetária e as suas três fases em que ocorreram a formação das Instituições Monetárias 

e Financeiras: o Instituto Monetário Europeu (IME), que precedeu o Eurosistema e o 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (Banco Central Europeu e Bancos Centrais 

Nacionais). A análise histórica é importante para a compreensão de como e porque os 

países, como Portugal decidiram se integrar no âmbito econômico.  

Uma abordagem da aplicação das teorias, no caso da zona do Euro, será 

construída na pesquisa para poder identificar alguns objetivos alcançados até então por 

países como Portugal em adotar a moeda única, bem como a observação se os critérios 

de convergência foram obedecidos durante a evolução do sistema monetário. 

A metodologia é focada na análise documental do Tratado de Maastricht de 1992, 

pois se refere também à criação do Sistema Monetário Europeu. Serão analisados a 

documentação oficial e dados de relatórios das instituições europeias e se utilizará, 

também, as teses, dissertações e artigos científicos e livros pertinentes ao assunto para 

complementar a pesquisa.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência europeia e a evolução da integração regional foi estudada pelos 

economistas a partir dos resultados que a integração evidenciou. A integração econômica 

e monetária foi o estágio da teoria de Balassa em que a União Europeia alcançou. A 

tentativa de uma união política encontrou entraves e teve dificuldade de avançar pois a 

Constituição não foi aprovada por meio de referendos na Holanda e na França em que a 

população recusou o projeto da Constituição Europeia. E com relação à integração 

econômica e monetária, os critérios estabelecidos no Tratado de Maastricht foram 

insuficientes para manter a estabilidade do sistema monetário e muitas vezes não 
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cumpridos pelos países membros, o que se reverteu em um dos aspectos que permitiram 

a recente crise.  

Conforme a ótica da teoria política neofuncionalista de Haas, se pode concluir que 

o processo de adesão de Portugal ao euro que se deu no estágio de união econômica e 

monetária da União europeia, representa a transferência de lealdade do Estado para um 

novo centro de poder figurado na instituição do Banco Central Europeu. 

  Portugal e outros países tiveram problemas com os gastos públicos, isso 

demonstra uma ausência de um poder que regule a política fiscal dos Estados. Nesse caso 

não há vontade política da maioria dos Estados em criar uma instituição supranacional no 

âmbito da União Europeia que controle o déficit público.  
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INTRODUÇÃO 

 

O feminismo como movimento e suas demandas adquiriram legitimidade nas 

últimas décadas, como afirma Araújo (2005). Como consequência disso, o contraste 

existente entre o grau de conquistas e participação das mulheres em certas esferas 

sociais, como na educação e no trabalho, e sua diminuta inserção nas instâncias decisórias 

do poder44 é algo visível e que vem sendo tema de muitas pesquisas acadêmicas. Sendo 

assim, o presente projeto pretende fazer um balanço dos trabalhos relevantes à 

comunidade acadêmica sobre o acesso das mulheres à representação política, mais 

especificamente, o acesso aos espaços legislativos.  

                                                           
42 Graduada em Ciências Sociais pela UFPR, mestre em Ciência Política pela USP e doutoranda em Sociologia 
pela UNICAMP. Coordenadora dos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais, professora e 
coordenadora da pesquisa NOBLESSE D’ÉTAT: GÊNESE E ESTRUTURA DO CAMPO DIPLOMÁTICO 
BRASILEIRO no Centro Universitário Internacional Uninter. karlagobbo@gmail.com  
 
43 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. (www.tse.jus.br) 
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Para tal propósito, a presente pesquisa apresentará uma retomada sobre as 

mulheres e a representação política, trazendo um breve histórico dessa trajetória, 

juntamente com dados mais recentes. Em seguida, será feita uma análise quantitativa das 

produções acadêmicas sobre o tema, por meio da verificação do número de artigos 

publicados nas principais revistas de ciências sociais. E por fim, haverá um tratamento 

analítico da produção científica pós-política de cotas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral fazer uma compilação da produção 

científica sobre a participação feminina no parlamento. Para isso irá mapear a publicação 

acadêmica sobre o tema, coletar dados sobre a participação feminina na política, 

compara os principais estudos publicados pós-política de cotas e levantar possíveis 

pontos-chave nos diferentes estudos. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho consistirá em uma pesquisa do tipo levantamento bibliográfico. Para 

realizá-lo serão realizadas, em todo o andamento da pesquisa, leituras sobre o tema, 

buscas eletrônicas em diferentes bases de dados, para verificação das publicações e a 

análise dos dados levantados. As revistas analisadas serão as com maior qualis na área 

das ciências sociais. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Como a presente pesquisa encontra-se em andamento, a tabela apresentada a 

seguir é uma das que serão elaboradas no decorrer do processo. Ela apresenta análise 

das publicações da Revista Brasileira de Ciências Sociais, no período de 1986 a 2013. 
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Edições 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-83 

Política e 

represent

ação 

 1   1    

Trabalho 1 1       

Família 1    1    

Religião    1     

Violência   1    1 1 

Gênero   2 1 1 1 4 2 

 

A tabela nos mostra que de um total de 1080 textos publicados na RBSC, apenas 

21(1,94%) abordam a uma perspectiva feminina. Caso o foco seja o tema política, a 

publicação cai para um percentual menor do que um quase (0,18%). Das 21 publicações, a 

maioria foi escrita por mulheres (61,90%), lembrando que cinco das publicações analisadas 

são resenhas. Isso mostra como o tema mulher e política ainda é um campo muito 

restrito na área de pesquisa. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 A tabela analisada vai ao encontro com o encontrado na literatura, pois como 

coloca Araújo (2001), ainda há uma grande concentração na área social e que o campo é 

marcadamente ocupado por mulheres. Vemos com a mesma autora que apesar do 

aumento das pesquisas com perspectiva feminista, essas continuam a manter uma 

condição marginal em relação a temas predominantes não só na ciência política, mas sim 

nas ciências sociais como um todo. 

Quando estreitamos análise para o tema mulher e política, a produção acadêmica 

apresentada chega a ser irrisória, o que mostra é pela via de exclusão que a trajetória das 

mulheres na arena política acontece e apesar das lutas femininas por igualdade de 

direitos terem alcançado resultados significativos, estes ainda são insatisfatórios. Houve 

nas últimas décadas saltos consideráveis, com diversos movimentos criando novos 

mecanismos de incentivo à participação política feminina, como a lei das cotas, que na 
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realidade ainda não resultou numa mudança significativa no cenário político. Vemos que 

o ingresso das mulheres na política institucional brasileira ainda é tímido, pois em nenhum 

âmbito da vida social a participação de mulheres e homens é tão desigual quanto no 

exercício do poder .   
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Esse resumo propõe apresentar um estudo das bases sociais e das carreiras 

políticas dos indivíduos que ocupavam os cargos políticos dos partidos PDS, UDN e PTB 

entre 1946 e 1964. Este trabalho pretende contribuir para a análise das características 

socio-políticas dos três principais partidos do período no Senado, para analisar se 

recrutam seus quadros em espaços sociais diferentes e se mantém vínculos específicos 

com a estrutura de cargos do Estado. Esta investigação está inserida no projeto “As 

transformações da classe política desde a Era Vargas” (1930-2010) realizada pelo convênio 

Nusp/UFPR e Neep/Uninter, que utiliza a técnica do método da prosopografia ou 

biografia coletiva e tem como fonte o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro da FGV. 
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AS BASES SOCIAIS DOS PARTIDOS NO SENADO BRASILEIRO 

 

A partir dos dados coletados, essa pesquisa demonstrou em uma primeira análise 

a composição social das três maiores bancadas do período proposto. Os dados 

demonstram que não há uma composição social exclusiva a cada um dos partidos, 

percebendo-se uma alta homogeneidade na composição das bancadas do Senado 

Federal. A tabela 01 demonstra a escolaridade dos senadores: 

 

Tabela 01 

  PTB PSD UDN Total 

Até ensino 

médio 

1 3 1 5 

4,20% 5,70% 2,60% 4,30% 

Ensino 

Técnico 

1 3 1 5 

4,20% 5,70% 2,60% 4,30% 

Ensino 

Superior 

19 44 32 95 

79,20% 83,00% 84,20% 82,60% 

     Pós-

Graduação 

3 3 4 10 

12,50% 5,70% 10,50% 8,70% 

Total 24 53 38 115 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Os níveis de escolaridade compreendem altos índices, posicionando a UDN como 

a de maior nível escolar das três bancadas: composta por maioria de indivíduos com 

superior completo (84,2%) e um nível considerável de pós-graduados (10,5%), enquanto os 

níveis de ensino técnico e médio são extremamente baixos (2,6% cada). Os níveis de 

escolaridade do PSD são elevados (83,0%) e pouco diferentes da UDN (84,2%). Já o 

número de pós-graduados declina (5,7%) empatando com os de indivíduos com ensino 

médio e técnico. A escolaridade do PTB é ligeiramente mais baixa que dos demais na 

graduação superior (79,2%); já o número de pós-graduados compreende porcentagem 
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proporcionalmente razoável (12,5%), semelhantemente aos dados da Câmara de 

Deputados apresentados por Braga (1998). 

Percebemos que escolaridade dos senadores analisados é semelhante. Nota-se 

apenas um ligeiro declínio de indivíduos com superior completo no PTB em relação aos 

outros dois partidos, assim como um baixo número de pós-graduados no PSD. 

Analisaremos na próxima tabela o perfil que representa a formação superior das 

bancadas. 

 

Tabela 02 

  PTB PSD UDN Total 

Ciências Contábeis 2 1 0 3 

8,30% 1,70% 0,00% 2,50% 

Curso técnico 0 1 0 1 

0,00% 1,70% 0,00% 0,80% 

Direito 12 28 20 60 

50,00% 48,30% 51,30% 49,60% 

Engenharias 4 6 6 16 

16,70% 10,30% 15,40% 13,20% 

Escola Militar 0 5 2 7 

0,00% 8,60% 5,10% 5,80% 

Humanidades 1 2 1 4 

4,20% 3,40% 2,60% 3,30% 

Medicina 3 7 8 18 

12,50% 12,10% 20,50% 14,90% 

sem formação superior 2 3 1 6 

8,30% 5,20% 2,60% 5,00% 

si 0 5 1 6 

0,00% 8,60% 2,60% 5,00% 

Total 24 58 39 121 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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A formação superior dos indivíduos que compuseram as bancadas analisadas em 

pouco se diferem, com a exceção dos diplomados em medicina da UDN que 

compreenderam 20,5% do partido e a inexistência de graduados na escola militar por 

parte do PTB. Os demais números apresentam semelhanças.  

Dentre os diplomados na UDN, o maior número constitui-se de indivíduos 

formados em direito (51,3%), medicina (20,5%) e engenharias (15,4%) e há apenas um caso 

isolado de indivíduo sem superior completo. Quanto aos níveis de políticos com diploma 

superior no PSD, encontramos também maioria de diplomados em direito (48,3%), 

medicina (12,1%) e engenharias (10,3%). Percebemos que o perfil encontrado é muito 

semelhante ao que compôs a Câmara dos Deputados no mesmo período (FLEISCHER, 

1981). No PTB os diplomados em direito novamente são maioria (50,0%), seguidos com 

grande diferença por diplomados em engenharias (16,7%) e medicina (12,5%). Não foram 

encontrados indivíduos formados na escola superior do exército. Poderemos perceber na 

tabela a seguir o que demonstra o perfil ocupacional dos senadores do período. 

 

Tabela 03 

Ocupação PTB PSD UDN Total 

advogado 7 9 7 23 

29,20% 15,50% 17,90% 19,00% 

alto funcionário 

público 

3 8 9 20 

12,50% 13,80% 23,10% 16,50% 

comunicador 1 1 2 4 

4,20% 1,70% 5,10% 3,30% 

empresário 4 15 9 28 

16,70% 25,90% 23,10% 23,10% 

engenheiro 1 0 1 2 

4,20% 0,00% 2,60% 1,70% 

 

 

funcionário público 

1 3 0 4 

4,20% 5,20% 0,00% 3,30% 

magistério 2 1 0 3 



 
 

263 
 

8,30% 1,70% 0,00% 2,50% 

magistério superior 0 4 2 6 

0,00% 6,90% 5,10% 5,00% 

médico 3 7 6 16 

12,50% 12,10% 15,40% 13,20% 

militar 2 9 2 13 

8,30% 15,50% 5,10% 10,70% 

sacerdote 0 1 1 2 

0,00% 1,70% 2,60% 1,70% 

  24 58 39 121 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

 

Na composição udenista não foram encontrados professores de ensino 

fundamental e médio, assim como indivíduos do médio funcionalismo público. A UDN 

apresentava um perfil social com base ocupacional majoritariamente recrutada do alto 

funcionalismo público e empresariado (23,1%), seguida de advogados (17,9%) e médicos 

(15,4%), enquanto os estudos de Fleischer (1981) apontam a Câmara dos Deputados com 

maioria de advogados e um maior recrutamento de professores. Os dados atribuídos à 

Câmara Alta demonstram um empate entre os altos funcionários públicos e empresários, 

e apenas 5,1% de professores do ensino superior. O perfil pessedista é composto por 

maioria de empresários (25,9%); advogados e militares compreendem números iguais 

(15,5%), seguidos de altos funcionários públicos (13,8%) e médicos (12,1%). O PTB apresenta 

um índice de ocupação composto por maioria de advogados (29,2%), seguido de 

empresários (16,7%) e com igualdade entre médicos e altos funcionários públicos (12,5%). 

Não foram encontrados casos de professores de ensino superior no partido. 

Podemos perceber que os três maiores partidos do período não compreendem 

uma base social heterogênea dentro dos três critérios analisados. A escolaridade é 

semelhante, ressaltando-se apenas o declínio de indivíduos com superior completo no 

PTB e um baixo número de pós-graduados no PSD. A formação superior dos indivíduos 

que compuseram as bancadas analisadas em pouco se diferem, com a exceção dos 
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diplomados em medicina da UDN que compreenderam 20,5% do partido e a inexistência 

de graduados na escola militar por parte do PTB, os demais números apresentam 

semelhanças. Os índices ocupacionais demonstram que as bases partidárias foram 

compostas por maioria de advogados, empresários, médicos e altos funcionários 

públicos, alternando apenas os níveis de composição ocupacional individual para cada 

partido.  

Comparativamente aos dados apresentados na bibliografia especializada na 

Câmara Federal, podemos perceber, dentro dos critérios aqui analisados, a inexistência 

de uma heterogeneidade latente, mesmo com uma porcentagem variante as principais 

ocupações são as mesmas, assim como a predominância de indivíduos com formação 

superior e o recrutamento dentro do alto funcionalismo público. Permanecem, portanto, 

lacunas para análise posterior e cruzamento dos dados coletados: experiência política dos 

indivíduos, variação da faixa etária, questões regionais, etc. Esses elementos serão 

agregados à pesquisa em um momento futuro e possibilitarão a análise aprofundada das 

variações socioeconômicas e estruturais dos partidos em questão. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os interesses e a ocupação dos postos hierárquicos e de comando podem traçar 

um perfil sociológico e político daqueles que ocupam os cargos mais altos nas instituições 

e que comandam as decisões da estrutura social. Esta relação gera a tentativa de discernir 

o formato da elite vigente (no período) que se contrapõe a massa existente abaixo de si, 

bem como “discutir a estrutura, a posição que ocupa dentro dela ou a forma pela qual 

deve desempenhar essa posição.” (MILLS, C. Wright, 1962, p. 37). 

Cabe ressaltar a importância de trabalhos que examinem a história política 

nacional que por meio de dados empíricos tratem a trajetória parlamentar brasileira, do 

primeiro período democrático, com a atenção e a pretensão de preencher algumas 

lacunas existentes na literatura do período. Este trabalho deixa em aberto algumas 

questões que serão contempladas após análise mais detalhada dos dados coletados. 

Muito pode ser pesquisado, analisado e encontrado a partir dos dados disponíveis, 

sobretudo sobre o tempo de carreira política anterior ao Senado Federal e a forma como 
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a militância partidária pode ter influenciado ou não na ascensão dos senadores. 

Igualmente observa-se que as diferenças de carreira e trajetória política contribuem para 

o avanço na compreensão de quais exigências institucionais são efetivamente necessárias 

para ocupação de cargos no país. 
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“Considerar como realidade da vida cotidiana, deixar que esta se imponha na 

consciência faz parte da atitude natural”. Quando nascemos já encontramos um sentido 

de todo que nos rodeia. Cada objeto com seu significado impondo-se a minha apreensão, 

pois esta realidade e formada por todos aquelas coisas que nos ocupamos diariamente e 

que nós podemos manipular.  

Experimentamos a vida em diferente grau de aproximação e distancia e 

temporalidade. Porque não pensamos naquilo que não se pode manipular, não esta a 

nosso alcance. Como por exemplo, os vestígios da historia da humanidade na Europa. 

Poderão surgir outros mudando possivelmente nossas crenças, mas continuamos 

fazendo cursos de historia para ensinar nas escolas. 

Se pensasse nesses vestígios, novas pistas e suas probabilidades, então seria um 

ato de lazer apenas pois não se tem  poder nenhum sobre ele. Envolvidos todos os 

homens na consciência do senso comum, no qual e o conhecimento que compartilhamos, 

cada um com sua perspectiva, são realidades que diferem. Podemos desviar a atenção 

por exemplo, assistindo um filme de ficção, uma peça teatral ou ainda enquanto crianças 

criamos fantasias nos jogos e brinquedos. 

Mas sempre volvemos a realidade, pois ela é dominante, toda existência, o seus 

projetos dependem desta temporalidade. Por exemplo: para fazer uma cirurgia séria, 
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uma pessoa com anemia teria que tratar esta. Então tem-se ainda um processo antes da 

cirurgia o que leva um tempo antes de tornar-se inteiramente saudável novamente. 

É preciso se projetar porque se tem tempo definido na vida, ou também as 

condições físicas não serão sempre as mesmas para certas atividades que se queira 

desenvolver, o que cria uma ansiedade subjacente em quanto se existe.  

A vida ainda é afetada pelas circunstancias em que se nasce, geradas pelo tempo, 

pela historia, por exemplo, uma pessoa nasce na Alemanha unificada, sua maneira de 

consumo durante sua infância e adolescência será maior e mais diversa que de alguém 

antes na Alemanha socialista. 

Se ocorrer de alguém ficar em coma por oito meses por causa de um enfarte, 

despertar e ter a surpresa de tanta mudança depois da queda do muro de Berlim, basta 

olhar para a data para se reorientar no tempo, constatará que mesmo passado meses, 

pertence a essa realidade e esse tempo. Experimentamos esta realidade interagindo com 

os outros de diferente forma. Posso ter conhecimentos dos meus antepassados, bisavos, 

antigos presidentes, do pais, que de alguma maneira são causadores do que se é e como 

está agora. Entretanto não ficam na memoria suas atitudes ou ações com um amigo que 

se teve face a face na época da educação secundaria. Convive-se com pessoas todos os 

dias mas não serão tão próximas e intimas. 

Entretanto estamos rodeados de objetos que representam as intenções de nossos 

semelhantes, mesmo ao longo do tempo na nossa historia, há intenções que não 

conseguimos decifrar.  Há vários sistemas de sinais de expressar mas nenhum tão preciso 

como o sistema de sinais vogais que além de comunicar significados, escrevendo, falando 

ao telefone, cara a cara, mas também porque nos permite falar de assuntos que não 

estão presentes, sem ter experiência direta. E possível acumular experiência e transmiti-

la. 

Na conversa face a face não é possível conhecer os outros e permitir aos outros 

nos conhecerem. Pois ambas partes exprimem seu significado subjetivo em cada fala. O 

que penso esta ai, o que eu sou. 

Temos conhecimento somente daquilo que curara meus propósitos agora e 

posteriormente. Não mais do que preciso. Por isso estou acostumado como todos os 

demais usando os mesmos conhecimentos sem duvidar. Até que não o dia que não 

funcionem. O que representa um problema. 
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Na interação com os outros, a sociedade ensina quais são as conveniências dos 

outros e o que me pede saber sobre a sociedade. O estoque de conhecimento está 

distribuído, em especializações, por exemplo: medico, advogado, etc. Sabe-se a quem 

recorrer depende minha necessidade. 

Entre todos os animais ( mamíferos ) nossa relação com o mundo que abarca 

outras espécies é aberta. Não nos limitamos a um ambiente especifico como os outros, 

sua humanização é influenciada pelos aspectos socioculturais. Mas esta formação do 

“eu” tem em conta também, consciência e experimenta  uma entidade aparte que dispõe 

de um corpo. Por isso mesmo com o citado anteriormente ele não é integralmente um 

produto da sociedade. 

Não obstante, a humanização não se daria se não estivesse em coletividade, a 

ordem social nasce da necessidade do organismo humano por estabilidade. 

 

 

AS ORIGENS DAS INSTITUIÇÕES       

     

Toda atividade humana que se faz é de um jeito em especifico, deixando de optar 

por outras, isso nos poupa de repensar o processo todo de novo, para assim fazer uso 

quando precisar.  

E quando este habito é tipificado, o que invoca reprocidade, gera uma instituição. 

Só devemos observar que, para uma atividade tomar um específco jeito de se 

fazer, foram as circunstancias do momento que a influenciaram, então essa instituição 

representa um fato histórico. Deixando quem esta dentro no momento (gerações) sob 

seus padrões de conduta e sancionando quem sai do controle (sistema de controle 

social). 

Se acontecer seguidamente, significaria que esta instituição se esta desintegrando. 

A tipificação acontecerá quando houver uma interação duradoura e o processo de 

comunicação como habito. Tanto um quanto o outro consideram ações importantes em 

situação comum, assim um adquire um elemento constitutivo do do outro no modo de 

realizar aquela atividade. Quer dizer já no inicio de uma interação encontra-se o motivo da 

ação do outro. Este mesmo “sentido” torna os afazeres de cada um em algo trivial, do 

cotidiano, o esperado de um pelo outro. O que também traz economia psicológica para 
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ambos, a oportunidade de dividir o trabalho e a criação de inovações que  trazerem novos 

hábitos. 

Mas e quando estes tens filhos que a instituição ganha historicidade e sobretudo 

objetividade ou seja  sai de quem a incorpora e se mostra como uma realidade própria, 

um fato externo coercivo. Agora o mundo que eles achavam compreensível e divertido, 

com o poder de modificação porque eles o fizeram,  converte-se em algo solido e serio. 

Esta transmissão reforça o sentido da realidade que os pais tem, pois, os filhos a aceitam 

como tal.  

Pode-se resumir que o mesmo homem e o produto, em resultado precisa da 

socialização. 

Quando deste coletivo humano surge uma geração que cumpre as tradições, mas 

que não compreendem, nem lembram o porque da sua origem,  é a sociedade que a 

torna convincente e até recorre a sanções para controlar a conduta desta nova geração 

intransigente. 

As varias áreas de conduta com interesses diferentes coexistiram não entanto sem 

se integrar num único sistema coerente. Mas enquanto o homem compartilha 

significados e integração biográfica consistente isso preenche sua necessidade por uma 

logica a ordem institucional. 

A instituição mostra cognoscível aquele conhecimento que rege a conduta que é 

ditada, e nós a aceitamos como uma realidade universal, interiorizando em nós um modo 

de raciocinar. Então nenhuma instituição existe se o conhecimento da sua atividade não 

for produzido e objetivado. Por isso aprendemos continuamente a realidade que nos 

mesmos produzimos. 

 

 

A LINGUAGEM  

 

Permite que o conhecimento seja aproveitável por todos, a diferentes grupos 

sociais, cada um lhe dará um significado. Seus membros devem saber seus significados.  

O conhecimento desses é reafirmado por meio de objetos ou ações simbólicas, 

quando um envolvido desempenha um papel e o incorpora, tornando-se subjetivamente 
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real participando ele de um mundo social. Os papeis fazem possível que as instituições 

existam e estejam presentes na experiência do individuo. 

 

 

A INTEGRALIZACAO  

 

O tamanho de institucionalização numa sociedade depende do quanto suas 

estruturas são compartilhadas, quer dizer, todos tem o mesmo problema , todos 

executam todos os papeis, na há conhecimento especifico. Contrariamente seria uma 

sociedade onde prevaleceria a divisão do trabalho, não haveria acervo comum de 

conhecimento. 

Mas o problema e interiorizar seu próprio significado, encontra sentido que dá a 

sua biografia o que a sociedade lhe atribui. 

As atividades que se desempenha obedecem a nossas necessidades tomando 

padrões de comportamento porque precisamos ser funcionais, no sistema de 

personalidade e no sistema social.          

Para manter sua identidade a conversa dá sentido ao mundo que nos rodeia, a 

troca de palavras confirma a realidade subjetiva desse mundo e a frequência desta 

reforça seu poder gerador da realidade, dando-lhe continuidade e modificando-o. A 

linguagem realiza um mundo, no sentido de apreendê-lo é reproduzi-lo, e todos os que 

usam a mesma linguagem alimentam e são mantenedores dessa realidade: povos, 

escolas, culturas, etc. 

Assim realidades do passado não mais presentes podem ser revitalizadas com o 

contato, com a conversa de quem participam delas. Em crises desta realidade fazemos 

uso de tabus para higienizar nossa mente daquilo que ameaça a considerada realidade. 

Quando esta é transformada, quando nossa identidade é convertida é preciso a 

confirmação da comunidade,  só assim se manterá. De forma coletiva observamos esta 

lavagem cerebral na historia dos movimentos sociais. Sendo consciente da diferença do 

se pensava e agora se sabe. A nova realidade e seus derivados. Para a ressocialização 

secundaria, o presente é interpretado de uma forma que se relaciona com o passado. 
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INTERIORIZACAO E A ESTRUTURA SOCIAL  

 

A socialização bem sucedida e aquela em sociedades onde a divisão de trabalho é 

muito simples e a distribuição de conhecimento é pouca, todo mundo sabe quem é cada 

um, pois todos são parecidos com o que deveriam ser. Não há problemas de identidade 

mesmo que seu papel lhe traga infortúnios. 

O que não será igualmente quando o individuo tiver diferenças físicas ou de 

origem com relação aos demais, como ser bastardo ou ter alguma deformidade. Não 

haveria simetria entre sua realidade social que lhe e designada como ser inferior, o que 

não lhe é refletido na sua realidade subjetiva porque não se vê como tal. Mesmo surgindo 

na sua mente pensamentos de uma outra identidade, somente serão fantasias porque 

sua aparência não muda para a sociedade. Quando crianças recebemos duas educações 

diferentes na escola e outra em casa, nos identificamos com cada uma, traímos uma e a 

outra pois as duas divergem. Ainda se aparentamos algo que não somos subjetivamente, 

não aceitamos a realidade de ser como somos vistos, estamos traindo a nos mesmos. 

E o individualismo, isto é,  fazemos escolhas entre identidades e realidade 

discrepantes. Ex: nascemos pobres, estudamos em escolas publicas, mas optamos por 

não continuar com a vida de classe media baixa,  utilizando diferentes meios chegarmos a 

desfrutar das mesmas comodidades, do mesmo luxo que uma pessoa que nascera numa 

família rica, estudara sempre em escolas particulares e da mesma idade. Esta decisão foi 

antecipada por um: Porque eu não? Se ele pode, eu posso.    
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APRESENTAÇÃO 

 

         O presente artigo tem o objetivo de mostrar e analisar no contexto atual 

vivenciado pela sociedade brasileira, a qual presenciou um momento histórico e de alta 

relevância no Brasil em relação aos julgamentos de ação penal. Não há dúvidas de que a 

ação penal 47045 colocou em evidência os principais penalistas do país na defesa de 

pessoas acusadas de grave escândalo praticado não somente contra a sociedade 

brasileira, mas também contra o erário do país. 

 

 

Palavras Chave: STF. Embargos Infringentes. Defesa 

 

                                                           
45 Ação Penal conhecida popularmente como “mensalão” 
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273 
 

PROBLEMAS 

 

O desfecho do processo popularmente conhecido como Ação Penal 470 (o Escândalo do 

Mensalão) fez com que, de forma técnica, o STF46 decidisse se o recurso era cabível ou 

não em ações penais originárias na corte. O objetivo da lide instalada era o de analisar o 

recurso a favor de 12 dos 25 condenados pelo STF. Após uma votação acalorada e 

embasada numa forte argumentação por parte de cada ministro, houve um empate de 5 

a 5. No dia18 de setembro de 2013, quarta-feira, o empate resultou em novo desfecho A 

ação penal 470 trouxe uma fase nova para o poder judiciário brasileiro ao expor todos os 

argumentos possíveis dentro de uma hermenêutica moderna. Levou os operadores de 

direito a tecerem teses em defesa de seus clientes, o que exigiu uma busca até as últimas 

consequências em termos de direitos, dentro do mundo jurídico. 

    Pouco conhecido da sociedade em geral, os embargos infringentes são recursos 

previstos e relatados no artigo 609 do CPC47, parágrafo único.48 Este tema também é 

tratado no regimento do STF49. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com o inicio da ação penal 47050, a sociedade acadêmica e jurídica, de forma geral, 

presenciou qualidades da acusação e da defesa. Ocorreram embates de alto nível entre 

profissionais bem preparados e com o conhecimento das entrelinhas jurídicas. 

Argumentações fervorosas foram apresentadas diante da eminente corte, em defesa de 

seus clientes. Diante dos princípios legais de defesa, surge um novo cenário na ação penal 

470, os chamados embargos infringentes. O que podem esses embargos trazer de novo 

                                                           
46 Supremo Tribunal Federal 
47 Código de Processo Civil 
5 Texto completo no Código de Processo Civil artigo 609 parágrafo único 

6 Tema tratado no regimento interno do STF nos artigos 30 a 334, especificamente no artigo 333.7  
7Esta ação penal teve inicio em dois de agosto de dois mil e doze 
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para o cenário atual? Os embargos infringentes tem finalidade ser um recurso a mais para 

que o réu exerça seu direito de defesa de forma completa e ampla.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos da presente pesquisa são: 

c) Estudar os fatores e motivos que tratam da necessidade de aceitar os embargos 

infringentes. 

b) Analisar o voto em pauta e seu embasamento para o deferimento dos embargos na 

ação penal 470. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método a ser utilizado será o dedutivo, partindo-se do levantamento de 

informações bibliográficas na literatura econômica, de política judiciária e direito 

constitucional. Como se trata de pesquisa teórica (não empírica), não serão trabalhados 

bancos de dados e nem bases estatísticas para o trabalho, exceto para contextualizações 

pontuais das informações e argumentações apresentadas. Visivelmente, o artigo adota a 

interdisciplinaridade como método apropriado na análise do seu objeto de estudo. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

No dia 18 de setembro de 2013, quarta-feira, o empate resultou em novo desfecho 

com o voto de minerva51 proferido pelo ministro José Celso de Mello Filho.  O referido 

ministro tomou posse em 17 de agosto de 1989, sendo o mais antigo na corte. Como 

esperado, defendeu com veemência o seu voto a favor dos embargos infringentes.  

 O voto de Celso de Mello trouxe perturbações para muitos, em razão de uma 

declaração dada pelo próprio ministro. Segundo Mello, a sua decisão consequentemente, 
                                                           
51 É o mesmo que voto de desempate. 
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seu voto já haviam sido definidos desde o dia 12 de setembro. Era dada como certa a sua 

posição  favorável, pois,  como defensor  

da ampla defesa, não abriria mão de tal recurso. O gabinete do ministro Ricardo 

Lewandowski fez um estudo para mostrar que houve abusos52.  

       Em face das dúvidas em relação aos pontos fundamentais na fixação das penas e a 

uma contradição óbvia por parte dos ministros, permitiu-se que os embargos infringentes 

fossem aceitos. Também é de fundamental importância que a sociedade reconheça a 

existência dos princípios constitucionais contidos  

no art. 5º da Constituição da República, como o princípio da Isonomia53. De acordo com 

tal princípio, todos são iguais perante a lei e, teoricamente, todos devem ter o mesmo 

direito aos recursos de defesa em qualquer ação penal. O maior bem de proteção jurídica 

é a vida e a liberdade do individuo de ir e vir.  

 O forte apelo midiático da referida ação gerou protestos e clamores da sociedade 

somente em relação à condenação. Entretanto, dificilmente o STF iria julgar um litígio de 

tal proporção baseado somente no aspecto emocional, movido pela pressão popular. O 

objetivo de alguns ministros era o de aplicar o princípio do contraditório e da ampla 

defesa. O Ministro Celso de Mello foi claro ao fundamentar seu voto. Nas palavras do 

próprio ministro Celso de Mello, ao fundamentar seu voto.54  

       Aceitar os embargos infringentes para qualquer caso julgado, originariamente 

significa dizer que não existe outra instância de recurso além do STF. Dessa forma, evita-

se o desmembramento dos processos concentrado este processo em um único tribunal. 

O professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-S) Celso 

Antônio Bandeira de Mello resumem em suas palavras o motivo e o porquê de serem 

aceitos os embargos infringentes pelo STF55.  

Os processos não voltam para as varas estaduais de cada acusado, o que implicaria 

em tornar confuso todo o processo. Sob o ponto de vista do ministro Celso de Mello, 

aceitar os embargos infringentes resulta em problemas com prazos e na necessidade de 

                                                           
52 O Ministro Ricardo Lewandowski chegou a conclusão de que as penas foram desproporcionais para 
alguns  condenados, são suas palavras ”Claro que isso foi para superar a prescrição, impondo regime 
fechado. É a única explicação que encontro”. 
53 O Principio da isonomia diz que todos são iguais perante a lei. 
54 Afirmou que ninguém. Absolutamente ninguém pode ser privado (de seu direito de defesa) ainda que se 
revele antagônico o sentido da coletividade. 
55 O Professor Celso de Mello define em brilhante entrevista para o canal Viomundo que “espero que os 
embargos ajudem a mitigar injustiças” 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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um grande número de juízes e infinitos recursos. Examinar os embargos infringentes não 

significa absolvição dos acusados. Nunca houve exposição de tal proporção por parte dos 

ministros.  Portanto, é impossível dizer que o STF venha a beneficiar os acusados sem 

motivos técnicos. 

         

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

         É louvável que se julgue tecnicamente, por meio de debates,  destacando os 

argumentos embasados e comungados em consonância com a Constituição da República. 

A opinião pública, em grande parte, manifesta-se meramente por emoção. Entretanto, é 

necessário lembrar que essa mesma sociedade é responsável por boa parte dos 

problemas gerados em nosso país.    A ação penal 470 é um grande exemplo.            
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RESUMO 

Palavras-Chave: Contabilidade Ambiental. Contas Ambientais. Meio Ambiente.  

 

 

A Contabilidade sempre foi entendida como a Ciência que estuda e controla o 

patrimônio de uma entidade. As informações geradas por essa ciência, a princípio, eram 

basicamente de natureza financeira, e atendiam as necessidades dos proprietários e 

financiadores. TINOCO e KRAEMER (2011). 

Atualmente esse cenário mudou, a sociedade nos últimos anos vem se 

preocupando com o controle e preservação do meio ambiente, esse movimento tomou 

corpo após a 1ª Conferência Internacional sobre Meio Ambiente em Estocolmo, ocorrida 

em 1972, onde alertava a população sobre alterações no planeta, como clima, efeito 

estufa, vegetação e poluição. CARVALHO (2008). 

Devido a essa conscientização, parte da sociedade vem cobrando das empresas 

uma política de controle e preservação dos recursos ambientais, levando em 
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consideração que o patrimônio ambiental é finito. Em contrapartida, as organizações 

sentiram a necessidade de uma ferramenta que possibilite a mensuração do patrimônio 

ambiental. Essa ferramenta foi denominada Contabilidade Ambiental. 

A Contabilidade Ambiental é uma importante ferramenta para o controle dos 

recursos naturais da sociedade, recursos esses que pertencem à todos. O 

desenvolvimento da sociedade, demandou produtos industrializados, e para a produção 

desses, faz-se necessário a criação de novas máquinas, e equipamentos, concomitante à 

esse processo, ocorreu o aumento da extração de matérias primas diversas. É com esse 

pano de fundo que chegamos à atualidade, onde muito se discute sobre o meio ambiente 

e as práticas de sustentabilidade aplicada às empresas, mas não existe uma legislação que 

obrigue as Entidades a praticar e aplicar a contabilidade ambiental.  

O presente estudo reside em um ensaio da aplicabilidade dos conceitos de 

contabilidade ambiental, tem como objetivos específicos levantar exemplificações da 

prática de utilização desses conceitos no cotidiano das empresas. Para tanto se fez um 

resgate teórico dos conceitos aplicáveis à contabilidade ambiental, e se levantou 

situações passíveis de ocorrência nas mesmas. 

Considerando que a Contabilidade Ambiental permeia peculiaridades do cotidiano 

profissional contábil, tal estudo também servirá de base para futuros estudos sobre o 

tema e para o auxílio no meio acadêmico, pois possibilitará verificar a aplicabilidade desse 

ramo da contabilidade. 

Os procedimentos metodológicos se amparam no método dedutivo. Quanto aos 

fins, é exploratório, e quanto às estratégias de pesquisa utilizará fontes bibliográficas. 

Segundo Carvalho (2008) os conceitos aplicáveis à contabilidade ambiental são 

os mesmos da contabilidade tradicional, pois não se trata de nenhuma técnica ou ciência 

nova, mas sim dos registros das evidenciações relacionados aos fatos ambientais. 

Na contabilidade ambiental os ativos ambientais correspondem ao benefício que 

ocorre no meio em que a empresa esta alocada, com a intenção de reduzir ou prevenir 

prováveis contaminações do meio ambiente, de assegurar as pessoas diretamente e 

indiretamente envolvidas nas atividades da empresa e conservação do meio. (TINOCO; 

KRAEMER, 2011).  
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Supondo que uma empresa X adquira um imobilizado que gere uma economia no 

gasto de água potável e que reutilize água que já foi utilizada em processos anteriores, no 

valor R$ 1.000,00 (mil reais) e que o pagamento seja à vista, o lançamento seria: 

 

Caixa ou banco 
 

Imobilizado ambiental 

  1.000,00 
 

1.000,00   
 

Ribeiro (2006) afirma que os ativos ambientais devem ser classificados, 

controlados e divulgados dentro do grupo do Ativo. No caso de publicação das 

informações contábeis as informações referentes ao mesmo devem ser apresentadas 

com um formato sintetizado nas notas explicativas.  

Os passivos ambientais segundo a norma e procedimento de auditoria NPA 11 – 

balanço e ecologia – apud Tinoco56, Kraemer (2011, p. 156,) são obrigações adquiridas pela 

empresa, por meio de atividades que colocaram em risco o meio ambiente ou já o 

afetaram de forma negativa. Este passivo se dá pelo desembolso de recursos como a 

finalidade de reconstituir o meio degradado e multas e/ou indenizações. 

Os passivos ambientais também podem ser constituídos pensando em danos 

futuros ou como forma de precaução, para que a entidade não coloque em risco a 

continuidade da mesma, esta ação ocorre no formato de contingência. As contingências 

ambientais conforme Ribeiro e Lisboa (2000) se caracterizam em: cumprimento de 

exigências legais, indenização a terceiros por prejuízos causados e prevenção a eventos 

inesperados. 

No caso de uma adquirir peças para a manutenção de um imobilizado ambiental, 

no valor R$ 200,00 (duzentos reais) em que o pagamento se dará à prazo, o lançamento 

seria: 

 

Fornecedor 
 

Estoque (ambiental)  

  200,00 
 

200,00   

  
  

  
   

  
  

  

                                                           
56 NPA norma e procedimento de auditoria, disponível em 
http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detPublicacao.php?cod=124  acessado em 08/06/2013. 

http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detPublicacao.php?cod=124
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Segundo Ribeiro (2006) os itens que compreendem o passivo ambiental devem 

ser apresentados subgrupos específicos as exigibilidades e informados nas notas 

explicativas de forma compulsória. No entanto se o valor ou natureza for de alta 

relevância devem ser evidenciados no Balanço Patrimonial em contas específicas. 

As receitas ambientais são ganhos relacionados às atividades realizadas pela 

empresa como, por exemplo, a venda de resíduos ou subprodutos poluidores, à empresa 

que dará uma destinação correta a esses elementos. A receita acontece também quando 

a empresa adquiriu mais valor de mercado, por conta do reconhecimento da sociedade. 

 

Empresas que investem em meio ambiente provocam melhorias em seu 
desempenho econômico, financeiro, ambiental e social, incentivando o 
incremento da produtividade dos recursos utilizados em seu processo 
produtivo, que poupadores de recursos podem ser por analogia considerada 
receitas, além de contribuírem para a redução de impactos ambientais. (TINOCO 
2011, p. 167) 

 

Pode-se exemplificar com a seguinte situação de lançamento e evidenciação de 

uma receita ambiental: a empresa X executa um serviço de purificação de água para um 

terceiro, e recebe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o pagamento foi feito à vista. 

O lançamento seria:  

 

Caixa ou banco 
 

Receita ambiental 

 5.000,00  
 

 5.000,00  
  

  
  

   
  

  
  

Os Custos ambientais são gastos relacionados à atividade com finalidade de por 

em prática o princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, os custos diretamente ou 

indiretamente relacionados às ações de prevenção e/ou recuperação do ambiente em 

que a empresa esta alocada.  

Por exemplo: A empresa X necessita fazer a manutenção de equipamento 

adquirido para a reutilização da água, nesta manutenção ocorreu um gasto no valor de R$ 

700,00 e o pagamento foi feito à vista. O lançamento seria: 
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Caixa ou banco 
 

Custos ambientais  

 700,00 
 

700,00 
 

   
  

  

Para Ribeiro (2006) os custos ambientais computados na demonstração de 

resultado do exercício devem ser descriminados, por natureza, nas notas explicativas. Se 

houver oscilação relevante dos custos ambientais de um período para o outro deve ter 

uma justificativa apresentada no corpo das notas explicativas.  

De acordo Tinoco (2011, p. 164) despesa ambiental é definido com o desembolso 

de descontaminação e restauração de lugares contaminados, eliminação de resíduos ou 

eliminação ativos poluentes. 

Estas despesas podem ser divididas em operacionais (ligada diretamente com o 

intuito de restaurar ou/e prevenir o ambiente) e não operacionais (são despesas 

decorrentes de multas, sanções e indenizações). 

No caso da empresa X ter um gasto no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

no processo de restauração de uma área contaminada em períodos anteriores. O 

lançamento seria: 

 

Caixa ou banco 
 

Despesas ambientais  

 1.200,00 
 

1.200,00  
  

  
  

   
  

  
  

Segundo Ribeiro (2006) as despesas devem ser reconhecidas no curso do 

exercício, embora alguns sejam considerados como benefícios futuros, por isso 

encontram se uma dificuldade na demonstração com clareza dos mesmos. 

Nesse estudo, foram simuladas algumas situações de lançamento e 

contabilização dos gastos ambientais, verifica-se que todas as situações são passíveis de 

realização nas empresas, comprovando sua aplicabilidade, no entanto ressalta-se a 

necessidade de adaptação do plano de contas da entidade consecução dos lançamentos. 
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Para que o tema possa ser desenvolvido de maneira satisfatória, faz-se necessário a 

apresentação de breves passagens históricas que remetam ao tema trabalhado para a 

obtenção de uma melhor compreensão sobre o assunto. 

Num primeiro momento o recrutamento para o Itamaraty privilegiava os atores 

oriundos de uma determinada elite política e econômica, mas a partir dos anos 1930 o 

acesso ao ministério passa a se dar a partir da Divisão Administrativa do Serviço Público 

(DASP), e em 1947 passa a ingressar no MRE somente os aprovados no processo de 

seleção do Instituto Rio Branco57. Tendo em vista que a seleção passa a privilegiar o 

mérito e não a origem, a pergunta que se faz é: mudou ‘perfil’ da elite burocrática que 

compõe o MRE, proporcionando assim uma mudança no habitus desses agentes?  

Esta questão procurará ser respondida ao se tratar mais especificamente das 

mudanças no processo de recrutamento, mas embora a base de dados não esteja 

finalizada, já se pode afirmar que as mudanças no MRE são lentas no que se refere ao 

recrutamento de seus agentes, nos seus habitus pré e durante o tempo de formação no 

                                                           
57O IRBr foi criado em 1945 e é responsável pela seleção e aperfeiçoamento do corpo diplomático brasileiro. 
Além do curso de formação na etapa inicial da carreira, a instituição é também responsável pelo Curso de 
Aperfeiçoamento de Diplomatas e o Curso de Altos Estudos, voltados para o II Secretários e Conselheiros, 
respectivamente. O CAE, é o estágio pelo qual é preciso passar para alcançar o grau mais elevado na 
carreira que é de Embaixador.  
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IRBr. De antemão já se pode dizer que a capilarização do processo seletivo para as 

principais capitais brasileiras, na primeira etapa do processo seletivo, gera mudanças na 

trajetória dos aprovados58. Embora dentre os aprovados de 1996 e 1997, por exemplo, o 

Rio de Janeiro continue se constituindo como principal ‘lócus da diplomacia brasileira’ 

com 10 aprovados, o estado passa a ser seguido de perto por Brasília e São Paulo, com 8 e 

7 respectivamente.  

 A partir de 2007, o Itamaraty passa a ser ‘infestado’ pelas turmas dos 100, como 

foram chamados os quatro anos de ampliação dos quadros do MRE. Seguida da crítica à 

sua ‘excessiva politização e ideologização’59. Sem contar ainda a ‘suposta 

democratização’ do MRE ao tornar as provas de línguas estrangeiras apenas 

classificatórias e não mais eliminatórias e o avanço do Teste Pré-Seletivo para outras 

capitais do país. Este cenário parece apontar para um processo de ‘rompimento’ com a 

antiga tradição, levando à suspeita de que um ‘novo habitus’ pode estar sendo forjado.  

Nestes mais de 65 anos de processo de seleção via IRBr, certamente se observam 

algumas mudanças que impactaram no recrutamento, mas esse impacto não pode ser 

sobrevalorizado, pois a mudança na fração de classe e a ampliação geográfica do 

recrutamento parece ter se deparado com o forte processo de formação da diplomacia 

brasileira representado pelo IRBr. Rubens Ricupero, professor de História Diplomática do 

IRBr, desde os anos 1980, revela aspectos interessantes sobre o Curso de Preparação à 

Carreira Diplomática (CPCD): “...ele é um poderoso instrumento de socialização, no 

sentido de criar um espírito de corpo, não é que ele vai criar uniformidade de 

pensamento, o Itamaraty sempre teve divergentes, mas no sentido de criar uma cultura, 

profissional e até práticas corporais, educação, sociabilidade, é muito importante a 

formação no Instituto Rio Branco”60 

Sobre o processo de recrutamento, que antecede o curso de formação (CPCD), é 

possível dizer que de 1934 até 1959, anos de seleção via DASP e os primeiros anos do IRBr, 

a seleção se dava somente no estado do Rio de Janeiro. Fica patente que esta forma de 

recrutamento privilegiava os moradores do Rio de Janeiro, localidades próximas ou filhos 

                                                           
58 O estudo de MOURA acerca dos neófitos nos anos de 1996 e 1997 não apresenta nenhum aprovado que 
tenha passado pelo Colégio D. Pedro II. 
59Em entrevista com o ex-ministro (1969-1974) Mario Gibson Barboza é relatado: “E se os diplomatas não 
tem uma certa isenção eles contaminam a atividade diplomática. Hoje acho que a política interna está muito 
dentro do Itamaraty, as preferências para as promoções é dado para quem é do PT.” 
60Entrevista concedida em 01 de novembro de 2006. 
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de famílias abastadas que tinham condições de enviar seus filhos à capital federal para 

fazer as provas, já que não havia auxílio financeiro por parte do governo federal aos 

candidatos. 

Depois de 1959 tem-se a adoção da seleção prévia feita em outras cidades do país 

e o restante das etapas no distrito federal com o auxílio do governo federal. Os dados 

apresentados por Cheibub mostram que houve um aumento significativo na 

diversificação dos candidatos, enquanto em 1957 eram apenas 16,6% os oriundos de 

outros estados; em 1959, com essa nova medida 47,9% dos candidatos estão fora da 

Capital Federal, mas a maioria dos aprovados continuam a ser do Rio de Janeiro. 

Sobre o nível educacional, até 1967 era possível realizar o concurso apenas com o 

curso colegial, atual Ensino Médio, a partir de então era preciso o primeiro ano de 

qualquer curso superior que foi ampliado para o segundo ano em 1968. Mesmo com a 

exigência restrita ao ensino secundário, o número de aprovados sem ensino superior 

(completo ou incompleto) nunca ultrapassou 10%.  

Apesar desse aumento significativo na descentralização dos candidatos, somente 

1970 seu número supera ao do Distrito Federal, no final desta década somente 20% dos 

candidatos são dessa região. A partir de 1975 o Curso Preparatório à Carreira Diplomática 

alcança o status de graduação de nível superior, já que a exigência desde 1968 era do 

candidato ter até o segundo ano de qualquer curso de Graduação com o curso do CPCD, 

os aprovados alcançavam quatro anos de formação, o mínimo exigido pelo Ministério da 

Educação para a validação de um curso de nível superior.  

Sobre a formação é possível dizer que a graduação em Direito foi sofrendo queda 

constante de 1946 a 1982, de 84,2% da média dos aprovados terem superior incompleto 

em algum curso de graduação em direito nos primeiros 16 anos do concurso (1946-1960); 

no período de 1973-1982 embora ainda fossem a maioria, eles compunham 50,5% do 

quadro de aprovados; ao passo que se nota um aumento de aprovados oriundos de 

cursos incompletos nas áreas de economia e administração que passou de 3,2% para 20,8% 

nos mesmos períodos.  

Quanto àqueles que já possuíam o superior completo, o quadro não é muito 

diferente, ainda nota-se a preponderância dos cursos de Direito com 73,6% dos aprovados 

nos anos 1946-1960 e 55,9% nos anos 1973-1982; expressivo crescimento dos cursos de 

Economia e Administração com 2,7% para 24,6% na mesma periodização. A diferença mais 
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expressiva é com relação ao curso de Letras, os aprovados sem superior completo são 

respectivamente 1,1% e 7,5%, e com superior completo passam para 10% e 14,8%. A 

graduação completa em Letras é um importante elemento para aqueles que tivessem a 

ambição pela carreira diplomática. Uma variável explicativa para este fenômeno é o peso, 

a complexidade e a exigência das provas de língua portuguesa, tanto no que se referem 

ao conhecimento da língua quando a importância dos conteúdos de literatura nacional e 

estrangeira. O ex-ministro Luiz Felipe Lampreia que fez o concurso de admissão à carreira 

diplomática em 1961 revela “...houve uma época em que se exigia literatura francesa em 

detalhe vinte tópicos de literatura francesa faziam parte do programa”  (16-06-2011). 

Para deixar mais clara a complexidade do processo seletivo, no anuário do IRBr de 

1973 um dos itens de gramática em Língua Portuguesa é História da Língua, cujo 

conteúdo é: “...o caráter romântico da língua portuguesa evidenciado através de sua 

evolução: latim clássico e latim vulgar; principais mudanças fonéticas; a ação da analogia. 

A formação do léxico português; vocabulários populares e eruditos. Principais caracteres 

do Português do Brasil”  (1973, p. 30)61. Sem falar ainda que a prova de literatura 

contemplava títulos de literatura Brasileira e Portuguesa.  

Como se viu, na formação dos diplomatas brasileiros tem-se a predominância do 

curso de Direito entre seus quadros. Moura62 aponta para a um fator interessante, que é 

o desejo prévio ao vestibular de ingressar a carreira diplomática. Na qual a melhor via, 

descrita pelos neófitos entrevistados pela autora nos anos de 1996 e 1997, seria a 

obtenção de uma graduação de Direito que auxiliaria no concurso e seria uma carreira de 

melhor status caso desistisse do projeto ou não conseguisse concretizá-lo. Portanto pode 

se pensar que a graduação em Direito, neste caso, constituir-se-ia mais num meio para 

obtenção da carreira diplomática. Em alguns relatos a hipótese sobre a escolha pela 

graduação em Direito não era necessariamente escolha pela vida jurídica parece ir se 

confirmando. Em entrevista, Samuel Pinheiro Guimarães fala: “Fui fazer vestibular de 

Direito, porque eram as matérias que mais me interessavam... História, Português... Era 

                                                           
61 INSTITUTO RIO BRANCO. Anuários do instituto Rio Branco  .Disponível 

em: <http://www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-br/o_instituto.xml>. Acesso em: 10 de ago. 2013. 

62 MOURA, C. P. (2009) O Instituto Rio Branco e a Diplomacia Brasileira: um estudo de carreira e 
socialização. Rio de Janeiro: FGV.  
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um bom aluno de português, e assim por diante. Tinha feito o curso científico. Na época, 

havia o clássico e o científico, mas decidi, no último ano, fazer vestibular para a faculdade 

de Direito”  (2010, p. 23) 

Teste físico, mental e análise social dos candidatos faziam parte do processo 

seletivo na década de 1970. A análise social vai sendo extinta na medida em que se tem o 

processo de abertura política.  

Além do rigor nos exames, inclusive com exames orais para Português e Línguas 

Estrangeiras, e a diferença no sistema de ensino nos Estados brasileiros, tem-se que levar 

em consideração ainda a distribuição dos cursos preparatórios que estão localizados 

justamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, dificultando assim a ampliação da 

diversidade regional do recrutamento.  

Tendo em vista este relato é importante salientar que o trabalho tem por objetivo 

esclarecer sobre o impacto do crescimento dos cursos de Relações Internacionais na 

estrutura da diplomacia brasileira. Em outras palavras, na década de 1990 se assiste a um 

aumento expressivo no número de cursos de relações internacionais no país, e isso 

impactou de forma significativa o processo de seleção no IRBr. Até os anos 80 os 

aprovados no concurso era majoritariamente os egressos do curso de Direito.  Dessa 

forma, é importante verificar o impacto do crescimento desse curso sobre o processo de 

recrutamento da diplomacia brasileira, identificando os atores principais, trabalhando 

com uma breve introdução sobre o Ministério das relações Exteriores, apresentando 

dados a respeito do crescimento do curso, número de formados, número de egressos 

aprovados no instituto rio Branco e por fim classificando os diplomatas enquanto 

intelectuais ou técnicos de acordo com o enquadramento proposto por suas linhas de 

produção. 

Por fim é importante salientar que a pesquisa está em construção, mas pretende-se 

realizar a coleta de dados referente a variadas informações, tomo como exemplo os 

dados referentes aos processos de recrutamentos e inserção nas carreiras diplomáticas, 

de acordo com o grau de institucionalização e dados referentes as linhas de produção 

referentes a classificação proposta pelo tema do trabalho dos diplomatas enquanto 

intelectuais ou técnicos. Tais dados estão sendo coletados e serão apresentados na 

conclusão do trabalho de acordo com o cronograma pretendido, porém há, como dito 
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anteriormente, a pretensão que o leitor ou examinador, tenha o entendimento prévio do 

que é o objeto de estudo tratado. 
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RESUMO 

 
A ciência política passou historicamente por três paradigmas: 1) no institucionalismo esta área do 
conhecimento preocupava-se em analisar as instituições políticas; 2) no comportamentalismo 
(behaviorismo), eram hegemônicas as análises do comportamento dos atores políticos através dos 
métodos empíricos, os surveys; 3) no neoinstitucionalismo a preocupação central da ciência política é a 
relação entre instituições e atores políticos, isto é, como as instituições afetam o comportamento dos 
atores políticos e também como as instituições surgem e se modificam com o tempo, na sua trajetória 
histórica. 
O período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX pode ser considerado como a 
fase inaugural de estudos sobre política no Brasil. Esse momento de estudos específicos teve sua 
intensificação em meados da década de 1960, quando ocorreu a maior abertura para o desenvolvimento 
desse campo científico no país.  

 

Palavras-Chave: Institucionalismo, comportamentalismo, neoinstitucionalismo, ciência política no Brasil. 
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APRESENTAÇÃO  

 

OBJETIVOS 

 

O presente artigo tem enquanto objetivo realizar uma análise bibliográfica de 

forma sistematizada sobre a construção do campo científico da ciência política no Brasil. 

Optou-se por buscar na trajetória histórica dessa área do conhecimento os momentos do 

processo de sua institucionalização e autonomização no país. Essa investigação nos 

permite observar o que a ciência política tem de diferente em relação às outras áreas do 

conhecimento que estudam ou analisam a política, bem como seu processo de 

autonomização e institucionalização frente às demais ciências sociais.  

Num primeiro momento, buscou-se compreender como esse processo de 

autonomização se desenvolveu. Para efeito, é necessário demonstrar a trajetória 

histórica da ciência política no âmbito internacional, por meio dos argumentos e 

explicações de autores que a estudavam, preocupados com os paradigmas que surgiram 

na trajetória histórica do desenvolvimento da ciência política. Por fim, buscou-se 

explicitar como se desenvolveu, no âmbito nacional, o processo de institucionalização da 

ciência política, impulsionada pelo suporte de instituições de pesquisa que contribuíram 

para sua consolidação no Brasil. 

 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CAMPO CIENTÍFICO DA CIÊNCIA 

POLÍTICA  

 

Diversas áreas do conhecimento tradicionalmente estudam a política: o direito, a 

filosofia, a sociologia, a economia, a história, dentre outras. A ciência política, além de 

mais uma área do conhecimento que estuda a política, dialoga com essas outras áreas do 

conhecimento para estudar a própria política.  

 Segundo Bonavides, (2010, p. 53) a ciência política apresentava três perspectivas 

analíticas, que o autor denominou de prismas: filosófico, sociológico e jurídico. A filosofia 

conduz discussões no que se refere à origem, à essência, tanto quanto a  justificação e 

aos fins do Estado; a sociologia explica a política a partir de condicionantes sociais e, por 
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sua vez, a perspectiva jurídica, que abandona as implicações de ordem ética, histórica e 

sociológica, em prol de uma análise formal, estritamente jurídica. O Estado se resume a 

um conjunto de leis e instituições.  

 Durante a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX na 

Europa, os franceses, por exemplo, afirmavam que a adoção de apenas uma perspectiva 

pela ciência política teria uma análise muito limitada da política. Assim, os estudos sobre o 

Estado deveriam ser pautados pelo tridimensionalismo, isto é, estudar o Estado enquanto 

ideia, dentro da perspectiva filosófica, enquanto fato social, dentro perspectiva 

sociológica e enquanto fenômeno jurídico, dentro da perspectiva jurídica.    

 A ciência política ampliou seus horizontes se sustentando em outras áreas do 

conhecimento, como a história, o direito constitucional, a economia e a psicologia. Até 

então esta ciência não era um campo científico autônomo, pois sua metodologia, teoria e 

epistemologia encontravam legitimidade em outras áreas do conhecimento. 

 Nos Estados Unidos a ciência política tem uma história peculiar.  A expressão 

ciência política já era usada naquele país desde o século XVIII, quando os federalistas 

norte americanos buscavam nessa ciência as condições científicas para construir 

instituições políticas liberais democráticas representativas.  

 A Ciência Política como cadeira acadêmica de fato nasce nos Estados Unidos, em 

meados do século XIX, na Universidade de Columbia, tendo um estudante alemão como 

egresso de Ciência Política, porém, formado dentro do curso de Direito. Neste contexto, a 

ciência política se profissionalizou e foi acusada por autores e políticos da época de não 

ser mais uma ciência engajada na construção das instituições políticas norte-americanas, 

isto é, de estar mais preocupada com a realidade do que acontecia na política, ou seja, 

com a política concreta. 

 Eis aqui um segundo momento na história da ciência política: de uma ciência 

engajada tornou-se uma área do conhecimento acadêmico. Este segundo momento  foi 

importante para a construção do campo científico da ciência política, que pôde naquele 

momento refletir sobre seus pressupostos, suas metodologias e sua epistemologia, 

embora naquele período ciência política em muito se confundisse com teoria política.  

Em outro momento histórico, a ciência política estadunidense “convocou” os 

cientistas políticos para o esforço beligerante, durante a segunda guerra mundial, na qual 

houve estudos de cunho comportamentalistas, por meio dos surveys, para a avaliação do 
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comportamento dos soldados envolvidos nas frentes de batalha. Entretanto, a ciência 

política nesse período, diferente do momento anterior, quando ainda sofria forte 

influência do direito e da filosofia, começou ser influenciada pelo behaviorismo – 

comportamentalismo -, influenciada pelos métodos de análise da psicologia social.  Neste 

paradigma, a preocupação da ciência política não foi mais com as instituições políticas – o 

Estado -, mas sim com o comportamento dos atores políticos. O comportamentalismo 

trouxe para a ciência política novos métodos de investigação científica, o método 

quantitativo, estatístico, os surveys.     

 Durante a guerra fria, a ciência política nesse paradigma, analisava propagandas e 

discursos para detectar conteúdos comunistas. Eis aqui outro momento da ciência 

política, quando os Estados Unidos, por meio da Fundação Ford, destinou grande volume 

de investimentos para divulgar a ciência política comportamentalista em outros países, 

serve de exemplo, o Brasil. A intenção do governo estadunidense, num outro esforço de 

guerra, o da guerra fria, era de implantar em outros países instituições políticas liberais 

representativas, em detrimento de instituições políticas comunistas soviéticas.  

 A influência comportamentalista na ciência política teve fim na década de 1960. Na 

década de 1980 deu-se início ao terceiro paradigma: o neoinstitucionalismo. O antigo 

institucionalismo considerava em suas análises apenas as instituições políticas. O 

indivíduo não existia em suas análises. O comportamentalismo, por sua vez, 

desconsiderava as instituições políticas, considerando apenas o comportamento dos 

atores. O neoinstitucionalismo resgatou as instituições na análise da ciência política, 

porém não é uma simples negação do comportamentalismo e o renascimento do antigo 

institucionalismo, isto é, a ciência política considera em suas análises tanto as instituições 

quanto os atores.  

O neoinstitucionalismo trouxe do comportamentalismo o método de análise 

quantitativo. Neste paradigma, a ciência política construiu um campo científico próprio, 

não mais se confundindo com a história, direito, sociologia, psicologia social, economia. A 

ciência política construiu as bases para a autonomia do político frente aos condicionantes 

sociais.  
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA POLÍTICA NO 

BRASIL  

 

O final do século XIX e o início do século XX podem ser considerados como o 

período inaugural de estudos sobre política no país. O início do século XX é marcado por 

autores ensaísticos, como Oliveira Vianna, Alberto Torres, Azevedo, dentre outros. 

Segundo Lessa, nesses períodos deu-se nos estudos sobre políticas as “[...] narrativas 

genéticas a respeito da constituição do campo da Ciência Política no Brasil. (LESSA, 2011, 

p. 6 ).  Naquele período os estudos políticos eram de reflexão à respeito dos “aspectos 

processuais de ordem política”. (AZOLIN; MORAES, 2012, p. 10).  

 Foi em meados da década de 1960 que ocorreu o maior processo para o 

desenvolvimento desse campo científico. Dois aspectos foram fundamentais: 1) a 

expansão e reestruturação dos cursos de pós-graduações no sistema universitário 

brasileiro e;  2) o advento do grupo geracional da ciência política no Brasil, grupo esse 

formado, por exemplo, por dois grandes expoentes da ciência política brasileira, Fábio 

Wanderley Reis e Wanderley Guilherme dos Santos. 

 O grupo geracional da ciência política no Brasil pesquisava a política a partir das 

experiências empíricas, utilizando métodos quantitativos, os surveys. Seus estudos 

estavam no espectro do comportamentalismo. Eles foram financiados pela Fundação 

Ford, pois, uma vez que as iniciativas de apoio da Fundação Ford apontavam para uma 

definição aplicada de conhecimento social, a ciência política viria a assumir uma posição 

estratégica em função de seu potencial em pautar a elaboração de políticas públicas.  

 Trata-se da viabilização de um perfil disciplinar especializado que se ligaria a um 

gênero de pesquisas orientado pela proximidade à agenda política nacional, e cujos 

esforços seriam canalizados para a análise das bases institucionais no regime liberal-

democrático. A demanda por cientificidade implicaria a assimilação de métodos e técnicas 

quantitativos, como via privilegiada de acesso à compreensão da dinâmica do sistema 

político. A amplitude da valorização do aparato metodológico pode ser dimensionada 

quando se tem em vista a centralidade que os métodos  surveys  adquiriam no âmbito das 

pesquisas políticas. (KEINERT & SILVA, 2010, p. 82). 

 A Ciência Política, naquele contexto, não mais utilizava as outras áreas tradicionais 

do conhecimento que explicavam a política. A Fundação Ford “trouxe através do grupo 
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geracional um carácter de cientificidade sustentado pela teoria comportamentalista [...]”. 

(AZOLIN; MORAES, 2012, p. 12).  

O último paradigma da ciência política é o neoinstitucionalismo, que se divide 

em duas vertentes, o histórico e o da escolha racional.  A escolha racional centraliza  suas 

análises na relação entre instituições e atores. Como isso é realizado? Importa, para tanto, 

analisar como as instituições determinam o comportamento dos atores. Isto é, como os 

indivíduos buscam maximizar seus lucros, sustentados pela noção de custo-benefício, a 

partir das instituições (regras do jogo). A importância das instituições para essa vertente 

analítica é que a mesma permite prever o comportamento dos outros atores nos 

processos de decisão política.  

 Por sua vez, a vertente do neoinstitucionalismo histórico centra suas análises em 

como as instituições, numa trajetória histórica, surgem e se modificam (ruptura). É 

preocupação também dessa vertente investigar como as instituições políticas distribuem, 

de forma desigual, o poder.  

 O paradigma neoinstitucionalista trouxe para a ciência política a condição para se 

autonomizar em relação às demais áreas do conhecimento que tradicionalmente 

estudam a política: a autonomia do político frente aos condicionantes sociais. A 

autonomia do político significa dizer que para a ciência política neoinstitucionalista, as 

instituições políticas são variáveis explicativas. Eis aqui a grande novidade nos estudos 

políticos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A ciência política era entendida no EUA e na Europa como um discurso 

legitimador da análise política. A ciência política era legitimada cientificamente nos 

pressupostos, na metodologia e na epistemologia de outras áreas do conhecimento 

(direito, sociologia, filosofia, história, economia, etc.). Ao se tornar uma disciplina 

acadêmica, seguiu-se a sua profissionalização. Este fato fez com que a ciência política 

buscasse seus pressupostos, seus métodos e epistemologia, um avanço na construção de 

um campo científico próprio da ciência política.  
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 Passando por três paradigmas, institucionalismo (antigo institucionalismo), 

comportamentalismo e neoinstitucionalismo, a ciência política encontrou no 

neoinstitucionalismo a construção de um campo científico que a distingue de outras 

perspectivas analíticas da política como a da sociologia, da filosofia, do direito, da 

história, dentre outras.   

A partir do paradigma do neoinstitucionalismo, a ciência política parece ter 

construído um campo científico próprio, não mais se confundindo com outras áreas do 

conhecimento, firmando as bases de sua autonomia enquanto ciência.  Posto isso, 

parece-nos razoável afirmar que existe um campo científico próprio da ciência política, 

que a diferencia das demais áreas do conhecimento que tradicionalmente estudam a 

política, em especial, da sociologia. Em contraposição às análises sociológicas da política, 

próprias da sociologia política, a ciência política neoinstitucionalista nos oferece as 

análises politológicas.  
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RESUMO 

Palavras-chave: Reforma. Poder Judiciário. Estado 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade mostrar e discutir os problemas 

condicionados ao arcabouço jurídico brasileiro sob o viés de um sistema 

burocrático, sistema este que vem mostrando a necessidade de uma grande 

reforma para que possa amenizar as crises constantes geradas pela situação do 

sistema atual. 

Nos centros de altos estudos e nas principais instituições que representam a 

sociedade de uma forma geral, estão no foco de discussões e debates acalorados, a 

grande necessidade e urgência de uma grande reforma, que tem como objetivo 

melhorar a imagem do Poder Judiciário e também indicar soluções para que a 

qualidade deste ente da federação seja melhorada como um todo. Assim, o Poder 
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Judiciário representa o equilíbrio entre as partes pregando justiça e trabalhando em 

prol e cumprimento da mesma.  

 

 

PROBLEMA 

 

        O Poder Judiciário sempre foi o equilíbrio entre as partes, está em constante 

progresso para adaptar-se às necessidades de impor a ordem e regular a 

socialização entre os entes que vivem e permanecem em sociedade.                              

        As disputas por interesses próprios e a busca pela sobrevivência ultrapassam os 

limites e colocam, assim, os direitos dos outros em segundo plano. Em detrimento a 

esta necessidade, o Judiciário vem como um divisor de águas, impondo e 

respondendo aos anseios da sociedade para os mais diversos assuntos que 

envolvam desde um ato unilateral ao ato plurilateral, procurando organizar e 

pacificar o convívio entre as partes.  

        O problema principal do presente artigo é a análise da reforma judiciária, no 

discurso da necessidade do Poder Judiciário ser célere, transparente e que 

represente um elo de confiança para todos aqueles que, de uma forma ou outra, 

venham a recorrer e necessitar da interferência do Estado para solucionar um 

conflito que possa surgir, para isso, este mesmo cidadão precisa ter as condições 

mínimas e acesso amplo ao Poder Judiciário para a solução do seu litígio. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os seguintes argumentos podem ser invocados para justificar a escolha do tema: 

f) Atualidade do tema: tendo em vista a perspectiva contemporânea do estudo 

da Análise Econômica do Direito (AED) nas relações do Poder Judiciário 

brasileiro, fica a escolha do tema motivado, principalmente, pelas 

necessidades apresentadas no atual contexto econômico e jurídico, mais 

complexo e interdisciplinar, tal como a metodologia da AED. 



 
 

300 
 

g) Ineditismo do trabalho: os aspectos institucionais e regulatórios das 

questões relacionadas ao Direito e Economia não vêm sendo tratados com a 

prioridade necessária. Isso porque a produção literária brasileira é restrita a 

rápidos comentários sobre determinadas questões sem profundidade 

teórica, deixando-se de analisar os problemas e desafios para o operador do 

direito empresarial; 

h) Interesse e preparação anterior do autor: o tema proposto se enquadra no 

contexto da pesquisa desenvolvida pelos autores; 

i) Relevância do tema: o trabalho proposto, alcançando qualidade e  

profundidade necessárias, poderá contribuir para a orientação de futuros 

trabalhos acadêmicos e na prática profissional, ressaltando-se,  novamente, 

a necessidade de estudo neste âmbito; 

j) Pertinência do tema: o tema proposto poderá ser objeto de análise e  de 

críticas, futuramente, seja no âmbito acadêmico seja no campo   profissional 

(advocacia, implementação de políticas, utilização de meios alternativos de 

solução de controvérsias etc.). Com efeito, o processo de estudo do Direito e 

da Economia (Law and Economics) ainda vem se desenvolvendo no Brasil, 

sem desmerecer os últimos avanços. O trabalho proposto poderá 

desenvolver contribuição efetiva para esse debate e essa inovação. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos da presente pesquisa são: 

d) Estudar os vetores sociais que tratam sobre a necessidade de reformas no 

Poder Judiciário brasileiro; 

e) Analisar a questão da demanda por eficiência na prestação da atividade 

jurisdicional no Brasil; 

f) Avaliar a aplicação da teoria da Análise Econômica do Direito aos quesitos 

das propostas de reforma institucional do Poder Judiciário no Brasil. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método a ser utilizado será o dedutivo, partindo-se do levantamento de 

informações bibliográficas na literatura econômica, da política judiciária e do direito 

constitucional. Como se trata de pesquisa teórica (não empírica), não serão 

trabalhados bancos de dados e nem bases estatísticas para o trabalho, exceto para 

contextualizações pontuais das informações e argumentações apresentadas. 

Visivelmente, o artigo adota a interdisciplinaridade como método apropriado na 

análise do seu objeto de estudo. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Após 1988, houve um importante avanço em relação à autonomia e 

independência dos poderes, de acordo com a célere teoria da Tripartição dos 

poderes de Montesquieu63·, e isso se tornou real, concreto e não ficou apenas 

restrito ao mundo das ideias. E essa autonomia tomou proporções na esfera 

orçamentária e administrativa, pertencendo ao poder judiciário a função de 

elaborar o seu orçamento e ficando a cargo do Congresso Nacional e ao Executivo a 

sua aprovação.  

        O sistema passou por uma estruturação definindo a composição de vários 

órgãos para assim compor o sistema judiciário começando pelo (STF)64 considerado 

a corte máxima do país65. 

        Na atualidade o poder judiciário é visto como um sistema precário, uma justiça 

lenta e morosa que traz desconforto e insatisfação geral perante a sociedade, para 

                                                           
63 Montesquieu defendeu eloquentemente a ideia de divisão dos poderes e comparando-o como o 
sistema de freios e contrapesos. Na visão de Montesquieu, é fundamental o controle, independência 
e equilíbrio entre os poderes.  
64 Supremo Tribunal Federal 
65 O STF é considerado o guardião da Constituição da República, sendo um poder concentrado, 
analisa e julga as causas que ferem a Constituição da República. 
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isso será exposta aqui uma parte de muitas propostas práticas que poderão ajudar a 

solucionar o processo e estabilização do sistema.66 

        É fundamental a ampliação para facilitar o acesso à justiça de forma consciente, 

humana e justa. A sociedade não pode encontrar no judiciário um ente cuja parte 

autora venha a enriquecer-se à custa de outrem. O que nossa Constituição da 

República especificou em sua magnifica carta foi favorecer e interceder pela 

sociedade com direitos fundamentais e de grande valor moral e ético.  

          Junto com a força da nossa Constituição da República, é necessário aliar a 

evolução em pesquisa, conhecimento amplo e investimento pesado em 

tecnologia67, para que sejam grandes aliados e em plena comunhão, e para que 

nossa sociedade possa usufruir de benefícios fundamentais para que possam viver 

com dignidade e ter o mínimo possível de qualidade de vida. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Considerando a estrutura do sistema judiciário, que não possui condições para 

receber a alta demanda de litígios e discussões que surgiram após 1988, é 

necessário debater e buscar soluções que efetivamente ajudem a solucionar as 

dificuldades instaladas em todo o território nacional. Dentro do debate que deve ser 

amplamente discutido é necessário analisar questões como: Os problemas 

decorrentes dos cartórios no país, onde os serviços são onerosos e muitas vezes 

desnecessários para a atuação do judiciário, percebe-se que o Brasil esta longe de 

ser um país desenvolvido neste quesito. Outro fator de fundamental importância 

para o desenvolvimento jurisdicional de forma célere é o investimento em pessoas, 

pois as pessoas são à base de toda estrutura do sistema, qualificação, atendimento 

de boa qualidade, juízes idôneos e que atuem com seriedade, respeitando e 

colocando a Constituição da República acima de tudo, pois juiz e o funcionário 

                                                           
66 Esta definição do estudo é elaborada com as idéias do trabalho de pesquisa por diversos 
pesquisadores da Universidade de Santa Cruz do Sul com a obra Mediação enquanto política pública: 
O conflito, a crise da jurisdição e as práticas mediativas. 
67 O CNJ vem trabalhando para que o uso da tecnologia seja de grande relevância para melhorar o 
acesso a Justiça. 
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público representam o anseio e necessidades da sociedade, isso tudo aliado ao 

investimento necessário em tecnologia e estrutura física e material. 

a) O reconhecimento e a busca por este Judiciário que acima de tudo é o 

defensor e representante do cidadão contra as arbitrariedades da injustiça, 

da demagogia e força voraz do Estado. 
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RESUMO 
 
A Economia Solidária é um método diferente de produção, uma maneira de compras, vendas e 
trocas, por aquilo que é preciso para viver, sem que haja a exploração dos demais, sem vantagens 
alheias, e principalmente em prol da preservação do meio ambiente. Com isso surge a cooperação de 
um determinado grupo, onde todos agem em comum pelo bem estar geral, sem distinção de raça, 
credo ou gênero. Organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 
autogestionárias, redes de cooperação, entre outros empreendimentos, desde que preservados os 
princípios e valores relacionados à solidariedade e autogestão, estabelecendo assim uma nova 
alternativa nas relações de trabalho.  

 
Palavras-chave: Cooperativismo. Autogestão. Incubadoras de Empreendimentos Solidários. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A economia solidária propicia a sobrevivência e a melhora da qualidade de 

vida de milhões de pessoas são práticas de relações de colaboração solidária, que 

coloca o ser humano como sujeito e finalidade de atividade econômica, tendo como 

valor central o trabalho, o saber e a criatividade, além de combater a exclusão social 

e eliminar as desigualdades materiais, apresenta alternativa viável para a geração de 

trabalho de renda e difunde os valores da solidariedade humana. 
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Outro componente relevante da economia solidária no Brasil é formado 

pelas cooperativas e grupos de produção associada, incubados por entidades 

universitárias que se denominam Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares (ITCPs). As mesmas são multidisciplinares, integradas por: professores, 

alunos de graduação e pós-graduação, funcionários e voluntários, pertencentes às 

mais diferentes áreas. Essas atendem grupos comunitários que almejam trabalhar e 

produzir em conjunto, dando-lhes formação em cooperativismo e economia 

solidária e todo apoio técnico, logístico e jurídico para que possam viabilizar seus 

empreendimentos auto gestionários. (SINGER, 2002, p. 122 – 123).  

Todas essas organizações atuam principalmente onde o Estado deveria estar 

em ação. Justamente pela não intervenção do Estado, muitas entidades acabam 

sujeitos à instabilidade, sendo que existe a possibilidade do projeto do qual estão 

inseridos não ter uma continuidade. Por isso é necessária a criação em larga escala 

de políticas públicas voltadas especialmente a economia solidária, para que seja 

dado um apoio maior a esses projetos e assim os tornem mais seguros e possíveis 

de consolidar empreendimentos solidários com mais estímulo para dar uma 

melhoria de vida e uma geração de renda mais digna a seus atores envolvidos. 

O desenvolvimento regional pode ser a alternativa para a superação de 

diversos problemas sociais que o Brasil e outros países enfrentam como 

desemprego, má distribuição de renda, balança comercial deficitária, entre outros.  

Uma maneira de acentuar esse desenvolvimento econômico e social, está na 

interação entre o governo, setor produtivo e universidades e centros de pesquisa.  

As perspectivas da economia solidária como política pública de geração de 

trabalho e renda de natureza emancipatória - centram-se no resgate do seu próprio 

conceito de reunir diversos movimentos e iniciativas, novas e antigas, que possuem 

como valores comuns: a posse coletiva e gestão democrática dos meios de 

produção, distribuição, comercialização e crédito; a gestão da economia e das 

empresas, subordinada às necessidades sociais e econômicas dos trabalhadores; e a 

aproximação entre os setores estatal e privado da economia e com a criação de 

fóruns locais de desenvolvimento econômico e social. (NICOLADELI et. al., 2004, p. 

12). 
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A medida que essas políticas públicas não são geradas, as ações de economia 

solidária que se opõe a estereótipos as práticas da economia capitalista, e rege na 

ausência de mecanismos e regras próprias, torna-se dever do Estado incluir em suas 

linhas de ações governamentais políticas públicas voltadas para uma economia 

solidária focada em planejamentos abrangentes e consistentes, proporcionando 

ações efetivas e duradouras que busquem desenvolvimento. 

Por meio desse contexto, surge a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

– SENAES, estrutura vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como 

missão fortalecer experiências de autogestão como resposta ao desemprego, 

fortalecendo as potencialidades da Economia Solidária e tornando-se referência de 

política pública implementada com participação social.  

 

 

A Economia Solidária, no atual contexto, surge então, ao contrário de 
uma estratégia única, seja ela de criação de emprego, de direito à renda 
ou de repartição do trabalho, como também um elemento numa 
estratégia de repartição de emprego articulada a uma outra de não 
diferenciação das formas de emprego e ainda, a uma outra estratégia de 
multiplicação das formas de trabalho. (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 
181). 

 

No mesmo sentido, o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do 

Trabalho, Emprego e Promoção Social, incorporou, no primeiro semestre de 2003, o 

Programa Estadual de Economia Solidária no conjunto de programas que integram a 

Coordenadoria de Geração de Emprego e Renda, visando interagir com a Secretaria 

Nacional e também propor políticas públicas ajustadas à realidade paranaense 

(NICOLADELI et. al., 2004, p. 16).  

Nesse mesmo contexto, além da criação do Programa Estadual de Economia 

Solidária no Estado do Paraná, surge no ano de 2007, pela Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia em Ensino Superior, o Programa Universidade Sem Fronteiras, 

que integra políticas públicas de desenvolvimento por meio de projetos de 

extensão em parceria com Instituições de Ensino Superior, com o envolvimento de 

todo o corpo docente, discente e de voluntários na melhoria de qualidade de vida 

de munícipes onde o IDH é relativamente baixo e onde empreendimentos solidários 

prevalecem em maiores números.  
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A incubação de empreendimentos é o conhecimento colocado em prática, 

sendo possível de reprodução em técnicas e sistemas inovadores, trazendo uma 

inovação no desempenho dos atores envolvidos, os quais terão disponíveis três 

setores caracterizados: o governo, o empreendimento incubado e a instituição de 

pesquisa – universidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Economia Solidária tem sido uma resposta importante dos trabalhadores e 

dos movimentos sociais em relação às transformações ocorridas no mundo do 

trabalho e à nova etapa do capitalismo, caracterizada pelo desemprego estrutural e 

pela desvalorização do trabalho produtivo em relação à acumulação financeira 

(SINGER, 2008). 

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações em Economia 

Solidária, no Brasil existem aproximadamente 21.859 empreendimentos solidários, 

envolvendo em torno de 1.687.496 participantes (planejamento.gov.br), 

organizados sob a forma de autogestão.  

No Atlas da Economia Solidária no Brasil, publicado no ano de 2007 pela 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), consta que o Estado do Paraná 

possuía uma quantidade de 808 empreendimentos solidários. Diante dos dados, 

espera-se da relação entre universidades e projetos incubados, mudanças 

significativas com respostas concretas para o desenvolvimento social e regional. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O estudo justifica-se principalmente em apresentar a economia solidária 

como alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão 

social e do desenvolvimento local sustentável. O presente trabalho teve como 

objetivo analisar os benefícios gerados na cooperação entre incubadoras de 

projetos e universidades, avaliando a estrutura e a importância da inclusão social. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido baseado na técnica de pesquisa teórica, 

a qual segundo Cervo et. al. (2007), se refere: “[...] de uma dúvida ou problema e, 

com o uso do método científico, busca uma resposta ou solução”. Nesse contexto, 

o tipo de pesquisa adotado foi qualitativa e descritiva. Além desses recursos, foram 

estudados e analisados alguns dados já existentes na literatura, de estudos de casos 

de diversas regiões brasileiras e o objetivo principal de adotar essa técnica de 

pesquisa, é ter como resultado um estudo mais preciso do tema já pesquisado, 

sobretudo abordando seus principais conceitos e aplicações de técnicas. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Apesar da proliferação das iniciativas de apoio a economia solidária ocorridas 

até o atual momento, os desafios a serem enfrentados pelos empreendimentos 

continuam a crescer gradativamente, a fim de adquirirem as condições necessárias 

para sobreviverem como organizações economicamente viáveis.  

Em meio a diversos obstáculos, os empreendimentos solidários devem se 

manter atuantes nesse setor, desenvolvendo novas formas de ganhos para os seus 

atores envolvidos (não apenas ganhos financeiros, mas também uma melhoria na 

qualidade de vida, uma maior identificação com o trabalho e com grupo produtivo, 

ressaltando o companheirismo dentro do projeto, além de uma noção crescente de 

autonomia, cidadania e autogestão, e fatores relevantes como a sustentabilidade da 

região em que determinado grupo convive, podendo transferir ideias e culturas 

alternativas aos demais). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O futuro da economia solidária está diretamente enlaçado ao sucesso dos 

diversos empreendimentos na busca e superação de seus desafios. Pois, a economia 
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solidária só se modificará em uma iniciativa superior ao capitalismo quando a 

mesma puder oferecer a parcelas crescentes da população, oportunidades tangíveis 

de auto sustento, usufruindo do mesmo bem-estar que o emprego assalariado 

proporciona. Em outras palavras, para que a economia solidária se transforme de 

paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, terá que alcançar 

níveis de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis ao 

capitalismo, mediante o apoio de serviços financeiros, científicos e tecnológicos 

solidários.  
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APRESENTAÇÃO  

 

A relação entre pessoas ocorre diariamente. Antes de qualquer profissional 

ter contato com estruturas sistêmicas ou tecnológicas, ele se relaciona diretamente 

com pessoas. A partir de sua casa, no trajeto ao trabalho, na empresa ou mesmo em 

meio acadêmico é imprescindível à necessidade de interação pessoal ou 

interpessoal.  

Da necessidade de se desenvolver esta sensibilidade, tato ou 

comportamento, surgiu a perspectiva de oferecer ao grupo Acadêmico UNINTER a 

alternativa de promover entre os graduandos esta interação. O objetivo é fornecer 

aos alunos a possibilidade de construir relacionamentos sustentáveis, com 

continuidade.  

 

 

PROBLEMA  

 

A ideia nasceu depois que em um curto período de tempo, no campus 

Tiradentes, diversos conflitos entre alunos em salas de aula ou nas dependências do 

campus vieram à tona. A maneira institucional de lidar com os casos demonstrou 

que se atua por remediação e não prevenção.  
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Estes conflitos evidenciaram a necessidade que há de se acompanhar não só 

a evolução técnica do graduando, que é o objetivo da modalidade tecnólogo, mas 

também oferecer ambiente onde a autorreflexão e a discussão em grupo possam 

amadurecer a forma de pensar sobre o outro e sobre si mesmo auxiliando o 

graduando no desenvolvimento da maturidade do pensamento e atender a 

demanda de mercado de profissionais com capacidades técnicas e de 

relacionamentos, facilitando a ambientação em diversos departamentos e que 

promovam a interação entre eles.  

 

JUSTIFICATIVA 

  

O sistema de gestão empresarial possui alternativas diversas para gerir 

resultados, porém foco menor que o necessário talvez, para desenvolver as 

competências de relacionamentos.  

A diversa e vasta gama tecnóloga pode em algum momento deixar uma lacuna no 

desenvolvimento e formação do graduando por talvez ignorar fatores relevantes d0 

funcionamento do “ser”, conforme estudo apresentado pela FGV, em um artigo 

intitulado Competência Interpessoal no Desenvolvimento de Gerentes:  

 

Negligenciar a competência interpessoal, como se as pessoas pudessem 
trabalhar lado a lado, simplesmente justapostas, como máquinas de 
funcionamento isolado, sem interação, sem comunicação, sem sentimentos, 
motivações, atrações e conflitos, enfim, sem experimentar a extensa gama 
de emoções do convívio humano68. 
 

Entendemos que algumas capacidades podem (se não são, ao menos 

deveriam) ser exigidas para possibilidades de desenvolvimento acadêmico, 

profissional e crescimento pessoal. São elas:  

 

•Auto percepção;  

•Autoconscientização;  

•Auto aceitação.  

                                                           
68

 Conforme citação: Versão ligeiramente modificada da conferência pronunciada no IX Congresso 
Mundial de Treinamento e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 31.8 a 5.9.80. 
http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901981000200003.pdf 

http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75901981000200003.pdf
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Estes habilidades fazem parte do perfil de um líder ou gestor e quanto mais 

competente ou habilidoso for tal gestor/líder, maior e melhor será o 

desenvolvimento da área na qual ele está inserido. Crescimento este que contribuirá 

para o melhoramento da empresa e o atingimento de seus objetivos 

organizacionais e potencializando seu crescimento e até mesmo da comunidade ou 

sociedade da qual participa. Trata-se de um efeito sustentável que afeta a 

continuidade do “eu”. Que desenvolve e promove progresso para si enquanto ou 

conquanto o promova também para o outro.  

 

 

OBJETIVO 

 

A proposta deste projeto é que o indivíduo participante venha obter 

conhecimentos acerca de si e do meio que o cerca, de forma a se sensibilizar pelos 

acontecimentos que ocorrem a sua volta. Outro viés é que os participantes possam 

adquirir habilidades de comunicação, fator que muitas vezes falta para um bom 

profissional, que acaba por focar na área de trabalho, porém tem um grau elevado 

de dificuldade para se comunicar ou transmitir conhecimentos. Isto acaba por 

dificultar nas resoluções de problemas. Com pessoas capazes de se comunicarem e 

de entenderem o próximo é possível formar equipes que venham trazer resultados 

positivos para a sociedade, pois em grupo observa-se uma sinergia e um aumento 

significativo de ideias. Tendo pessoas com capacidade de ouvir, de se colocar no 

lugar do outro, o que se traduz na empatia e capacidade de interagir em diversos 

ambientes com públicos diferentes.  

resoluções de problemas. Com pessoas capazes de se comunicarem e de 

entenderem o próximo é possível formar equipes que venham trazer resultados 

positivos para a sociedade, pois em grupo observa-se uma sinergia e um aumento 

significativo de ideias. Tendo pessoas com capacidade de ouvir, de se colocar no 

lugar do outro, o que se traduz na empatia e capacidade de interagir em diversos 

ambientes com públicos diferentes.  

O projeto também visa fornecer aos alunos a oportunidade para:  



 
 

 

• Refletir;  

•Compreender;  

•Desenvolver;  

• Estabelecer seus relacionamentos.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os idealizadores pretendem promover um campo neutro onde haja a 

possibilidade de se compreender vínculos e desenvolvê-los.  

O projeto será desenvolvido em estreita parceria com o corpo docente e 

estrutura já fornecida pela própria instituição.  

 A instituição acadêmica já oferece “breefings” do tema em matérias como 

Ética Corporativa ou até mesmo no curso de pós-graduação Educação por Princípios 

(curso da área de Educação Cristã).  

 

 

DISCUSSÕES  

 

A vida do profissional não se limita apenas ao conhecimento de sua área de 

atuação e que vai muito além do conhecimento obtido. Este profissional é avaliado 

pelo seu comportamento, postura, maneira de se comunicar e se é ou não sensível 

aos demais colegas de trabalho. Por inúmeras vezes uma pessoa dotada de 

conhecimento acaba por perder a vaga que ocupa por ser insensível ou por ser 

isolado em seu próprio mundo.  

Outra questão fundamental no processo dos relacionamentos interpessoais 

é a ética de saber impor limites e de respeitar o próximo, principalmente em 

atividades como dinâmicas de grupo e o trabalho em equipe. 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No mundo materialista onde as pessoas atualmente passam mais tempo fora 

do que em casa, acaba por evidenciar a necessidade de comunicação do ser 

humano. Este projeto não pretende encerrar o tema ou a discussão com os pontos 

apresentados, porém acredita poder contribuir para o desenvolvimento do mesmo. 
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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é apresentar uma abordagem sobre o aviso prévio nos contratos de 
trabalho, sua regulamentação e as modificações que a Lei nº 12.506/2011 trouxe quanto à aplicação 
da proporcionalidade do aviso prévio sobre o tempo de serviço. Com a pergunta sobre o que mudou 
com a Lei nº 12.506/2011, assunto que atualmente vem gerando muitas discussões. Com base nisto, 
observou-se o surgimento de questionamentos, dúvidas sobre o cabimento e as novas regras do 
aviso prévio nos contratos de trabalho, em especial após modificações que a Lei nº 12.506/2011 
causou. Com o objetivo esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, de maneira clara e objetiva, 
esta pesquisa abordou a origem e evolução do aviso prévio no Brasil, seu conceito, cabimento, 
reconsideração do aviso prévio, aviso prévio indenizado, aviso prévio no contrato de experiência, as 
modificações introduzidas pela Lei 12.506/2011, desenvolvido a partir de uma pesquisa cientifica de 
natureza pura, com objetivo da pesquisa do tipo explicativa e procedimento do tipo bibliográfico.  
 

Palavras-chave: Aviso prévio. Lei nº 12.506/2011. Alterações. 
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DISCUSSÃO 

 

A temática para o desenvolvimento deste trabalho é a oportunidade de 

discutir sobre o assunto aviso prévio no contrato de trabalho, principalmente com 

as modificações trazidas com o advento da Lei nº 12.506/2011, chamada de a nova lei 

do aviso prévio. Com base nisto, observou-se o surgimento de questionamentos, 

dúvidas sobre o cabimento e as novas regras do aviso prévio nos contratos de 

trabalho, em especial após modificações que a Lei nº 12.506/2011 trouxe.  

O aviso prévio é um comunicado que uma parte faz à outra, manifestando 

seu interesse na finalização do contrato de trabalho. A Constituição garante que o 

aviso prévio seja de no mínimo 30 (trinta) dias para os trabalhadores urbanos e 

rurais, com direito à proporcionalidade referente ao tempo de serviço. Porém, 

necessitava lei que regulamentasse a proporcionalidade do aviso prévio por tempo 

de serviço.  

Em 2011 a Lei nº 12.506 veio para regulamentar o dispositivo da Constituição. 

Mas com a lei surgiram dúvidas sobre sua aplicabilidade, e alguns questionamentos 

surgiram advindos da nova regulamentação. 

Após 23 (vinte e três) anos foi sancionada a Lei nº 12.506/2011 que 

regulamentou a proporcionalidade do aviso prévio conforme o tempo de serviço.  

 

 

Art. 1o O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) 
dias aos empregados que contém até 1 (um) ano de serviço na mesma 
empresa.  
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 
(três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo 
de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.  

 

Portanto se o empregado for demitido sem justa causa, para cada ano 

trabalhado terá direito a mais 3 (três) dias de aviso prévio. Podendo chegar até 90 

(noventa) dias. Na prática um empregado que trabalhou durante 8 (oito) meses se 

for demitido sem justa causa, terá seu aviso prévio de 30 (trinta) dias, já um 

empregado que tem seu contrato de trabalho de 5 (cinco) anos e também for 
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demitido sem justa causa terá seu aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias. E um 

empregado com 20 (vinte) anos de contrato de trabalho o aviso prévio será de 90 

(noventa) dias.  

Com o objetivo de esclarecer as dúvidas que a Lei nº 12.506/2011 deixou, o 

Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Secretaria de Relações do Trabalho 

emitiu a Nota Técnica nº 184 em 07.05.2012, esclarecendo quanto aos 

procedimentos a serem adotados nas rescisões contratuais de trabalho.  

A Nota Técnica nº 184/2012, o primeiro ponto a ser esclarecido foi a 

proporcionalidade, que deverá ser aplicada somente em beneficio do empregado, 

ou seja, somente em casos de dispensa sem justa causa por parte do empregador. 

Caso a dispensa for solicitada pelo empregado vale a regra anterior de aviso prévio 

de 30 (trinta) dias. 

A Nota Técnica nº184/2012 ratificou ainda que a proporcionalidade será 

aplicada somente nos contratos de trabalho que supere um ano na mesma 

empresa. Esclareceu também sobre a legalidade da Lei nº 12.506/2011 não poder 

retroagir a data de sua vigência. Não havendo a possiblidade de se aplicar o 

conteúdo da norma antes desta entrar em vigor. 

A Lei nº 12.506/2011 não fez nenhuma referência à redução da jornada de 

trabalho previsto no art. 488 da CLT, portanto, não há alteração ou revogação do 

dispositivo. Nessas condições Mascaro (2013) aconselha:  

 

 

Sabendo que o referido artigo dispõe sobre o tempo de procura de 
emprego concedido ao trabalhador no caso de dispensa, o prazo por ele 
estipulado não está vinculado ao prazo do aviso prévio, pois se trata de 
uma redução do horário de trabalho por determinação legal. Assim, 
independente do prazo do aviso prévio proporcional ao qual o 
empregado tem direito, o tempo a ele concedido para a procura de 
trabalho será mantido: 2 horas diárias ao longo dos primeiros 30 dias de 
aviso prévio, ou 7 dias corridos, conforme sua preferência.  
 

 

Quanto ao art. 488 da CLT, a Nota Técnica nº 184/2012, defende que o 

trabalhador poderá optar pela hipótese mais favorável. Ou seja, cabe ao empregado 

escolher se a redução de seu aviso prévio será de 2 (duas) horas diárias ou 7 (sete) 
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dias ao final do aviso prévio, pois a Lei nº 12.506/2011 não fez qualquer alteração 

sobre este assunto. 

Importante ressaltar que a legislação trabalhista continua com o intuito de 

proteger o trabalhador que é a parte mais fraca na relação de trabalho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o advento da Lei nº 12.506/2011 que regulamentou a proporcionalidade 

do aviso prévio nos contratos de trabalho previsto no art. 7º da Constituição, 

surgiram dúvidas quanto à sua aplicabilidade. Neste trabalho buscou-se responder a 

pergunta sobre o que mudou com a Lei nº 12.506/2011, esclarecendo as principais 

dúvidas que surgiram após sua vigência.  

Para isto fez-se necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre: 

conceito e cabimento do aviso prévio; redução da jornada de trabalho durante o 

aviso prévio; aviso prévio e a justa causa; reconsideração do aviso prévio; aviso 

prévio indenizado e as modificações introduzidas pela Lei nº 12.506/2011. 

As principais modificações apresentadas pela Lei nº 12.506/2011 foi a 

regulamentação da proporcionalidade do aviso prévio sobre o tempo de serviço dos 

empregados. Deste modo os contratos de trabalho que superem um ano na mesma 

empresa, deverá ser acrescido 3 (três) dias de aviso prévio. O beneficio poderá ser 

de até 90 (noventa) dias, dependendo da contagem do tempo de serviço de cada 

empregado.  

Após analisar o conteúdo da Lei nº 12.506/2011, e considerar a interpretação 

do Ministério do Trabalho por meio da Nota Técnica nº 184 de 07.05.2012, concluiu-

se que a proporcionalidade do aviso prévio por tempo de serviço aplica-se 

exclusivamente em beneficio do empregado. Que o acréscimo de dias ao aviso 

prévio é somente para contratos de trabalho superiores a um ano na mesma 

empresa. 

A redução da jornada de trabalho durante o aviso prévio não foi alterada, 

cabendo ao empregado escolher a opção mais benéfica. E principalmente define 

que a lei não poderá retroagir. 
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Com isto verifica-se que o direito trabalhista continua se preocupado em 

proteger a parte mais fraca da relação de trabalho, o trabalhador, pois muito se 

falou que o acréscimo dos dias valeria para ambas as partes. Porém a Lei nº 

12.506/2011 deixou claro que este é um beneficio do empregado e não do 

empregador. É mais uma proteção assegurando ao trabalhador garantias e medidas 

de proteção. Este trabalho tem o objetivo esclarecer as principais duvidas sobre o 

tema, entretanto cabe ao judiciário analisar e dirimir qualquer dúvida ou 

reclamatória trabalhista. 
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RESUMO 

 

 Este trabalho é resultado de pesquisas acadêmicas desenvolvidas em 2012 no Curso de Ciência 

Política do Centro Universitário Internacional Uninter. O trabalho, produzido na disciplina “Análise da 

Política Paranaense”, propõe um panorama da trajetória do Partido Socialista Brasileiro – PSB, em 

eleições municipais em Curitiba, nos últimos 20 anos (1992-2012). A literatura sobre eleições 

municipais é relativamente escassa no Brasil, com relação ao período que vigora o atual sistema 

partidário (CARREIRÃO, 2009, p. 36). Assim, com este trabalho pretende-se contribuir para as 

pesquisas sobre partidos políticos na capital paranaense, pois destaca-se a importância de estudar os 

partidos em âmbito municipal para discutir a coerência dos partidos em contextos federalistas. As 

informações aqui analisadas foram coletadas nos bancos de dados disponibilizados pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em seus repositórios 

eletrônicos.  

 

Palavras-chave: Eleições municipais. PSB Curitiba. Coligações partidárias. 
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HISTÓRICO DO PARTIDO 

 

  No dia 2 de julho de 1985 ocorre a reunião de “refundação” do Partido 

Socialista Brasileiro - PSB 69. O Estatuto apresenta os mesmos propósitos socialistas 

e democráticos do programa e estatuto do período 1947/65 (PSB, 2011).  

  A partir da trajetória do PSB pretende-se comparar o comportamento do 

partido nas eleições municipais (majoritárias e proporcionais) em Curitiba, com o 

objetivo de observar e analisar qual o desempenho e resultado nas eleições e qual o 

posicionamento e comportamento do PSB no período das eleições de 1992, 1996, 

2000, 2004, 2008 e 2012.  

 

 

PADRÃO DE DESEMPENHO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS  

 

  O PSB em Curitiba não apresentou uma característica de partido de alianças 

de coligações com a oposição local, que neste caso é observado no PSB em âmbito 

nacional para as eleições presidenciáveis, em que o PSB se coligou com o PT, antes 

de lançar candidatura própria, em 2002 70. Nas eleições majoritárias em Curitiba de 

1992 e de 1996 o partido entrou nas disputas sem coligação, ou seja, o PSB montou 

uma chapa “puro sangue”. Em 1992 obteve 10.797 votos (1,6% do total dos votos 

válidos) em um universo de 687.681 votos válidos, com a candidata para prefeita 

Márcia Maria Hohl Pradi e vice prefeita Berenice Muller (REHBEIN, 2008, p. 259). Na 

                                                           
69 . Ao final do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, em 1945, e com o surgimento de 

uma conjuntura internacional e nacional contrária aos governos autoritários, formou-se uma 
corrente forte na opinião pública em busca de democracia, participação e reformas sociais. Os 
partidos políticos voltaram a ocupar o cenário nacional, após quase dez anos de proibição (MOTTA, 
2008, p. 65-67). Neste contexto “o PSB foi criado a partir da Esquerda Democrática da UDN e fez sua 
estreia nas eleições de 1950” (HIPOLITO, 2004, p. 42). Em 1965, o Ato Institucional nº 2 extinguiu os 
partidos políticos, assim o governo militar impôs o bipartidarismo e a maioria dos políticos se 
acomodaram em duas legendas, ARENA – Aliança Renovadora Nacional e MDB – Movimento 
Democrático Brasileiro (REHBEIN, 2008, p. 119-120). 
70  “Em março de 2002, o TSE baixou uma instrução proibindo que os partidos fizessem 
coligações conflitantes: partidos coligados nas disputas para presidente poderiam apresentar 
candidatos próprios nos estados, mas não se aliar a outros que concorriam com nomes próprios ou 
coligados à Presidência. A 'verticalização' – nome pelo qual a nova regra ficou conhecida no meio 
político – vigorou nas eleições de 2002 e 2006” (NICOLAU, 2012, p. 132). Como as eleições municipais 
de 2004 não se inserem nesta regra, as coligações poderiam ser distintas das nacionais, pois “os 
partidos têm a liberdade de escolher se concorrerão sozinhos ou se farão coligações nas eleições. 
(NICOLAU, 2012, p. 131). Com isso é plausível que o PSB na eleição municipal de 2004 em Curitiba, 
tenha se coligado com o PSDB e não com o PT. 
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eleição seguinte, em 1996, com Vitório Sorotiuk o partido novamente não fez 

coligação, pois o objetivo era que a legenda crescesse no Paraná em um prazo de 5 

anos e que divulgasse o ideário do partido para as próximas eleições (REHBEIN, 

2008, p. 274-276). O PSB obteve uma votação menos expressiva ainda que em 1992, 

1.833 votos (0,2% do total dos votos válidos). 

 Em 2000 o PSB não lançou candidato. No entanto há uma primeira alteração 

nas características do comportamento do partido ao entrar na coligação majoritária 

que elegeu o prefeito Cassio Taniguchi (PFL)71. É importante observar também que 

o PSB de Curitiba escolheu a coligação dominante liderada pelo PFL, sendo que o 

PSB nacional vinha de uma série de coligações com o PT. A postura do PSB muda em 

Curitiba a partir de 2004 pois de partido de oposição passa a integrar a coligação 

dominante, quando nesta eleição e na seguinte, de 2008, o PSB entra com o 

candidato a vice-prefeito Luciano Ducci (REHBEIN, 2008, p. 320), deixando a 

Assembleia Legislativa em 2004 para compor a chapa com Beto Richa (PSDB). 

  As coligações em que o PSB integrou conquistaram 329.451 votos em 2004  e 

778.514 votos válidos em 200872, a maior votação da história para o partido na 

capital paranaense. Em 2012 o PSB entrou para a disputa eleitoral mais uma vez 

integrando a coligação dominante73, e depois de duas eleições com Luciano Ducci 

(PSB) como candidato a vice-prefeito de Beto Richa (PSDB), dessa vez o partido 

volta a disputar uma eleição majoritária para a prefeitura com candidato próprio, o 

prefeito Luciano Ducci. Mas a votação para prefeito neste ano foi inferior às duas 

eleições anteriores (2004 e 2008) interrompendo a ascendência de votos dos 

últimos pleitos e a conquista eleitoral para prefeitura. Na eleição de 2012 foram 

conquistados 261.049 votos válidos, que foram números insuficientes para levar o 

candidato Luciano Ducci e o PSB ao segundo turno, ao serem superados por 

Ratinho Junior (PSC) e por Gustavo Fruet (PDT). 

 

 

 

                                                           
71  Coligação majoritária 2000 (PFL/PL/PPB/PRN/PRP/PSB/PSC/PSD/PSL/PST/PTdoB/PTB/PTN). 
72  Coligação majoritária 2004 (PSDB/PSB/PDT/PP/PAN/PTN/PRONA/PSL); Coligação majoritária 
2008 (PSDB/PP/PSL/PDT/DEM/PSB/PPS/PR/PSDC/PRP/PTN). 
73  Coligação majoritária 2012 
(PRB/PP/PSL/PTN/PPS/DEM/PSDC/PHS/PMN/PTC/PSB/PRP/PSDB/PSD/PTB). 
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PADRÃO DE DESEMPENHO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS 

 

  As eleições para vereadores à Câmara Municipal de Curitiba pelo PSB não 

demostram as mesmas características de coligação que o partido optou nas eleições 

majoritárias. Nas eleições de 1992 e 1996 o partido entrou na disputa pelas cadeiras 

de vereador sem coligação, assim como na candidatura a prefeito. Uma 

peculiaridade na eleição de 2000 foi o PSB continuar optando por uma chapa sem 

coligação nas eleições proporcionais, enquanto que nas eleições para prefeito 

entraram pela primeira vez na coligação dominante.  

  O que se pode observar é a ascendência do PSB nas eleições de 1992 até 

2004, no número de votos obtidos, e nas duas eleições seguintes (2008 e 2012) o 

partido mantém um equilíbrio no número de votos (64.369 e 70.286). Em um 

período de oito anos, de 2004 a 2012, o fato do PSB manter uma média de votos de 

seus eleitores, garantiu cadeiras para o partido nos últimos pleitos, na Câmara 

Municipal. Como o PSB optou pela coligação com outro partido (PTN) na eleição de 

2004, podemos verificar que o partido teve seus candidatos eleitos a partir do 

momento em que, na coligação majoritária, formou alianças com a coligação 

dominante, classificadas como grupo hegemônico. Então, o partido teve 2 

vereadores eleitos em 2000 (sem coligação) e 3 vereadores eleitos nas eleições de 

2004 (coligação PSB/ PTN), voltando a repetir o número de 3 vereadores eleitos em 

2008. Em 2008 o PSB lançou as candidaturas da eleição proporcional sem coligação, 

no entanto na eleição majoritária integrava a coligação dominante. Em 2012 o PSB 

opta por coligação na eleição majoritária e na proporcional. Embora o partido não 

eleger prefeito em 2012, foi o ano de melhor desempenho eleitoral para os 

vereadores do PSB, atingindo a maior votação conquistada com 4 vereadores 

eleitos, caracterizando a maior representação do partido na Câmara.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Observamos que o PSB ao se tratar de vereadores eleitos consolidou-se 

como um partido em ascensão. O PSB obteve vereadores eleitos nas últimas quatro 
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eleições quando optou por alguma coligação, considerada a principal variável neste 

estudo. Este aspecto remete à importância de uma coligação com o grupo 

dominante, com partidos como o PSDB, que dominou as duas últimas eleições e 

pode impor um direcionamento favorável aos partidos em uma disputa eleitoral. 

Como visto, na sua história de 20 anos (1992-2012), o PSB fazer parte de uma 

coligação partidária é a principal explicação para a ascensão e sucesso eleitoral do 

partido no decorrer dos anos, tanto para as eleições majoritárias quanto para as 

proporcionais. Apesar de o PSB ser oriundo dos princípios de esquerda e se manter 

nesta posição nos anos de 1990, este fato não impediu a aproximação com os 

partidos de direita nos anos 2000. A eleição de 2012 pode ser a maior derrota do PSB 

na eleição majoritária com o candidato e ex-prefeito Luciano Ducci. Todavia, foi a 

maior vitória na eleição proporcional conquistando 4 cadeiras na Câmara Municipal, 

o que demonstra a força adquirida no cenário político da capital paranaense.  
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RESUMO 

 

Palavras-chave: Jornal impresso. Cobertura eleitoral. Eleições 2012. 

 

  O objetivo deste trabalho é verificar e refletir sobre a cobertura eleitoral do 

jornal Gazeta do Povo frente às eleições para prefeito de Curitiba em 2012. Os dados 

aqui apresentados são oriundos da coleta de dados do jornal a partir das suas 

edições diárias no período eleitoral. Esta pesquisa possibilitou quantificar e 

comparar o número de matérias publicadas sobre a cobertura eleitoral e em qual 

período os candidatos tiveram mais visibilidade no jornal. Inicialmente aborda-se a 

relação entre as eleições e a mídia, com ênfase para o jornal impresso. Nesta parte 

do texto apresenta-se o referencial teórico para discussão posterior dos dados 

empíricos. Logo após apresenta-se o contexto eleitoral em 2012 de Curitiba e os 

candidatos que disputam a prefeitura, sendo os principais nomes: Gustavo Fruet 

(PDT), Ratinho Junior (PSC), Luciano Ducci (PSB) e Rafael Greca (PMDB). 

Posteriormente expõem-se parte dos dados coletados a partir dos quais é discutida 

a comparação da visibilidade entre os candidatos no jornal e os resultados das 

pesquisas de intenção de voto. Este estudo se justifica pela investigação sobre 
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como os veículos de comunicação informam o público sobre temas pertinentes. 

“Quem exercita com responsabilidade a crítica das mídias jornalísticas geralmente 

mira horizontes que, se analisados em perspectiva comparativa, trazem lições 

importantes” (ROTHBERG, 2011, p. 7). 

  Segundo Somma Neto (2011, p. 7),  

 

“Pensar a comunicação e o jornalismo em suas conexões com a 

área da política é um desafio constante para a necessária reflexão 

sobre o papel fundamental dessa atividade na vida social, como 

elemento da mais elevada importância para nossa jovem 

democracia [...]”. 

 

 Muitos dos trabalhos desconhecem o papel formador da mídia na cultura 

política ou padecem de um caráter redutor pois equacionam a mídia apenas com o 

conceito de 'informação política' (LIMA, 2004, p. 180). Neste aspecto, a relação no 

jornal impresso da comunicação com a política é apresentada como um amplo tema 

para pesquisa (QUADROS et al., 2010, p. 2). 

 O jornal pode ser definido como um importante agente político e com 

elevado poder de intervenção no cotidiano político e social do país, pois os 

periódicos produzem e impõem uma visão particular do campo político, 

selecionando também o que pode ser publicado ou não (SILVA, 2009, p. 36-37). 

Apesar da importância da mídia impressa, não se deve superestimar seu papel na 

formação da opinião pública, pois a mídia eletrônica, em especial a televisão, exerce 

uma maior influência relativa na formação da opinião pública (LIMA, 2006, P. 173).  

  A análise do período eleitoral é pertinente, pois há um compromisso em 

saber o que a mídia está inserindo em debate para a esfera pública. Entende-se que 

a cobertura tende a apresentar os candidatos envolvidos na disputa pelo poder e 

por suas propostas, bem como pelos pontos que necessitam de atenção dos 

políticos para a melhoria do bem-estar dos eleitores (HEDLER; GADINI; CERVI, 2011, 

p. 80).  

 É apresentado, a seguir, o contexto eleitoral de 2012 em Curitiba, 

relacionando os candidatos envolvidos na campanha eleitoral para prefeito e os 

resultados das pesquisas eleitorais de intenção de voto no decorrer do período 

eleitoral. 
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  Na campanha eleitoral para a prefeitura de Curitiba em 2012, a disputa 

começou acirrada já nas primeiras pesquisas de intenção de voto. Os principais 

candidatos que concorreram ao cargo de prefeito e que predominaram nas 

preferências dos eleitores das pesquisas de opinião foram: Ratinho Junior (PSC), 

Luciano Ducci (PSB), Gustavo Fruet (PDT) e Rafael Greca (PMDB). Os outros 

candidatos que também participaram do pleito foram: Bruno Meirinho (PSOL), 

Alzimara Bacellar (PPL) e Avanilson Araújo (PSTU). A pesquisa realizada nos dias 19 

e 20 de julho de 2012, do Datafolha Instituto de Pesquisas, indicou 27% das intenções 

de voto para Ratinho Junior, enquanto que Luciano Ducci e Gustavo Fruet ficaram 

ambos com 23%; Rafael Greca atingiu 10% das menções. Os outros candidatos foram 

citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto cada.  

  Entre os quatro principais candidatos, este cenário continuou semelhante 

até o final do primeiro turno nas pesquisas de intenção de voto. Conforme a 

pesquisa realizada pelo Datafolha, nos dias 02 e 03 de outubro de 2012, o candidato 

Ratinho Junior mantinha a liderança com 34% das intenções de voto, Luciano Ducci 

tinha 25%, Gustavo Fruet 18% e Rafael Greca 10%. No entanto, os candidatos que 

avançaram ao segundo turno foram Ratinho Junior e Gustavo Fruet, ao contrário do 

que indicavam as pesquisas eleitorais ao final do 1° turno, que apontavam o ex-

prefeito Luciano Ducci como adversário de Ratinho Junior. Este cenário se altera no 

segundo turno com a inversão da liderança nas pesquisas de intenção de voto, em 

que o candidato Gustavo Fruet passou a figurar em primeiro lugar, com 52% das 

intenções de voto, à frente de Ratinho Junior, com 36%, de acordo com a pesquisa 

realizada pelo Datafolha, nos dias 17 e 18 de outubro de 2012. 

  Assim, os percentuais de intenção de voto obtidos pelos candidatos no 

primeiro e no segundo turno foram de 23%, em julho, e 52%, em outubro, para 

Gustavo Fruet e de 27%, em julho, e 36%, em outubro, para Ratinho Junior. Para fins 

deste trabalho, pressupõe-se que os resultados das pesquisas de intenção de voto 

podem refletir na visibilidade dos candidatos no jornal. Ou seja, um aumento no 

percentual de intenção de votos para certo candidato pode representar um 

aumento da cobertura eleitoral para o mesmo.  

  A cobertura eleitoral apresentada nesta pesquisa foi realizada sobre a Gazeta 

do Povo, jornal impresso de maior circulação do Estado. A coleta foi durante o 
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período eleitoral do dia 1° de julho ao dia 31 de outubro de 2012 74. O objetivo 

principal desta pesquisa é identificar como a Gazeta do Povo deu cobertura ao tema 

de campanha eleitoral para prefeito de Curitiba em 2012 e qual a visibilidade do 

jornal dada aos candidatos. A partir dos dados quantitativos poderão ser 

identificados padrões de comportamento sobre o jornal pesquisado. A planilha de 

coleta de dados aplicada ao conteúdo diário de jornais consistiu em: quantificar a 

visibilidade dos candidatos pelo número de citações ou de aparições do nome ou 

imagem dos candidatos em cada matéria, nas edições do jornal impresso. Essa 

variável possibilita identificar o volume da cobertura eleitoral de cada edição do 

jornal para cada candidato. 

  A visibilidade dos candidatos a prefeito de Curitiba, nas eleições de 2012, 

dado pelo jornal impresso Gazeta do Povo foi distribuído e, de certa forma, 

correspondente às preferências dos eleitores demonstradas nas pesquisas eleitorais 

de intenção de voto. Os candidatos Gustavo Fruet (PDT) e Ratinho Junior (PSC) 

foram os que avançaram ao segundo turno nas eleições e também foram os que 

tiveram maior visibilidade no período eleitoral, com 465 entradas para Fruet e 438 

para Ratinho Junior, como apresenta a Tabela 1. 

 Pode-se constatar outra característica do jornal Gazeta do Povo na cobertura 

eleitoral de 2012: o jornal mantém um padrão equilibrado de visibilidade dos 

candidatos, com resultados significativos nas pesquisas de intenção de voto. Assim, 

presume-se que o jornal, ao propiciar visibilidade aos candidatos com maior 

interesse pelos eleitores, considera estes candidatos como parte dos temas mais 

pertinentes para a divulgação de informações sobre a campanha eleitoral. Com isso 

se aponta a pesquisa eleitoral como uma ferramenta essencial para o período de 

campanha eleitoral e para os meios de comunicação, levando em conta que a 

cobertura eleitoral também é realizada pela TV, rádio e internet, além da própria 

mídia impressa. 

 

 

 

                                                           
74 Coleta de dados realizada pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, da 
Universidade Federal do Paraná – UFPR. 



 
 

330 
 

TABELA 1 - Gazeta do Povo – Cobertura Eleitoral 2012 

Candidato / Partido Entradas  % 

Gustavo Fruet / PDT 465 27,79 

Ratinho Junior / PSC 438 26,18 

Luciano Ducci / PSB 374 22,36 

Rafael Greca / PMDB 217 12,97 

Alzimara Bacelar / PPL 56 3,35 

Avanilson Araújo / PSTU 50 2,99 

Bruno Meirinho / PSOL 73 4,36 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral - UFPR 
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APRESENTAÇÃO 

Palavras-Chave: Rádioweb. Underground. Mainstream. Música. Cultura. 

 

 

O grupo de pesquisa Movimentos Antimainstream: mobilização e resistência 

na sociedade contemporânea do Centro Universitário Uninter, desenvolve um 

projeto de extensão que visa debater formas de expressão artística da música 

relacionadas ao rock underground curitibano. A iniciativa consiste na aproximação 

entre os estudantes dos cursos de comunicação da instituição e músicos, 

produtores, pesquisadores, entre outros atores da cena musical da cidade. 

A relação se estabelece a partir do uso da rádioweb Uninter, onde os 

debates ocorrem semanalmente, nas gravações realizadas todas as quintas-feiras, 

durante 30 minutos, por meio do programa Nosso Rock, exibido nas quartas-feiras, 

às 23 horas, com reprises nas sextas-feiras às 11 horas. Além da exibição na rádio, 

são disponibilizados também os podcasts dos programas a partir de uma página do 

projeto no Facebook onde os ouvintes podem realizar a interatividade com o 

programa, sugerindo entrevistas, enviando perguntas e críticas aos produtores. O 

programa piloto foi gravado no dia 27 de junho de 2013. Desde então os episódios 
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têm sido gravados semanalmente no laboratório de rádio da Uninter, chegando a 

um total de 10 programas.  

 

 

PROBLEMA  

 

O projeto de extensão procura identificar os elementos que caracterizam a 

cena underground curitibana. Nesse sentido, queremos saber se um programa de 

rádioweb é capaz de contribuir para apontar os limites e as especificidades que 

caracterizam a produção cultural da música underground em Curitiba. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que a cultura underground curitibana tem pouco espaço nos meios 

de comunicação de massa da cidade. O rock compõe uma dessas expressões 

artísticas de pouca visibilidade em Curitiba por uma série de fatores que podem ser 

apontados empiricamente como a falta de interesse do público local, a baixa 

qualidade das produções, entre outros fatores que carecem de comprovação. Não 

existe, atualmente, nenhum programa de rádio que se proponha a garantir esse 

espaço. Este é considerado, pelo grupo de pesquisa, um dos sintomas da ausência 

de uma valorização da produção local, uma vez que não se garante uma audiência 

capaz de interessar aos meios de comunicação comerciais.  

Nesse sentido, o programa Nosso Rock busca dar visibilidade a esta cena 

local, ao mesmo tempo que procura entender os fatores que caracterizam-na desta 

maneira a partir do ponto de vista de quem participa deste movimento. Assim, mais 

do que a divulgação da produção local, ainda que este seja um dos componentes do 

programa, a intenção principal é promover o debate entre os alunos do grupo de 

pesquisa, os participantes da cena e o público ouvinte que pode acompanhar o 

programa seja na rádioweb ou pelos podcasts postados semanalmente. Desta 

maneira, o que se busca não é uma viabilidade financeira com vistas ao lucro ou 

sustentação patrocinada para o programa, mas uma produção que alie 
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exclusivamente o interesse científico ao cultural que poderá trazer contribuições 

tanto para as pesquisas desenvolvidas pelos alunos do projeto de pesquisa, quanto 

para os participantes da cena. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Aproximar participantes da cena rock underground curitibana e pesquisadores a 

fim de contribuir para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e da produção 

cultural local. 

- Realizar a gravação de um programa semanal sobre o assunto, trazendo 

participantes para serem entrevistados e difundir a produção musical local; 

- Possibilitar um espaço de comunicação a ser acessado pelo público em geral e 

pelos alunos da Uninter, fixando o programa Nosso Rock na grade de programação 

da rádio web da instituição.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A produção do programa Nosso Rock vem sendo desenvolvida por alunos de 

comunicação da Uninter, hoje composta por 4 integrantes. As funções distribuídas 

são de apresentador, comentarista, produtor e diretor. O professor atua apenas na 

revisão dos roteiros que são produzidos semanalmente pelos próprios alunos. Da 

mesma maneira, o professor orientador confere as propostas de nomes de 

convidados sugeridos pelos alunos e o tema a ser abordado. 

Cada edição é pensada uma semana antes da sua gravação para evitar os 

contratempos. Os temas são adaptados aos convidados bem como as perguntas a 

serem realizadas. Observado os procedimentos e rotinas desenvolvidas, segue-se o 

padrão do mercado de trabalho: 

Primeiro passo: reunião de pauta para definição do próximo convidado e do 

tema e divisão de tarefas. Apresentador elabora primeira versão do roteiro, 

comentarista complementa com perguntas e produtor faz contato com convidado. 
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Caso o convidado não tenha disponibilidade, parte-se para uma segunda opção 

também já definida em reunião de pauta. 

Segundo passo: alunos desenvolvem o roteiro e encaminham ao professor 

orientador para avaliação. Feitas as correções, o roteiro é devolvido aos alunos. 

Terceiro passo: a gravação realizada todas as quintas-feiras conta com a 

presença da equipe. Enquanto o apresentador e o comentarista participam da 

gravação diretamente, o produtor fica encarregado de fazer fotografias do 

convidado para registro. O diretor acompanha o editor no processo de captação 

dos conteúdos, bem como dos cortes e avaliação da qualidade sonora. Enquanto 

isso, todo o trabalho é supervisionado pelo professor orientador. 

Quarto passo: veiculação na rádioweb Uninter, realizada pela equipe técnica 

do laboratório de rádio e divulgação nas redes sociais para os ouvintes, realizada 

pelo própria equipe de estudantes. 

Cada edição contém aproximadamente 30 minutos no total. O roteiro do 

programa é pensado a partir deste limite de tempo e inclui os seguintes elementos: 

Abertura, onde o apresentador fala dos objetivos do programa e cumprimenta os 

presentes; músicas curitibanas, um total de 3 músicas seguidas dos comentários dos 

participantes sobre a produção que acabou de ser exibida; entrevista, onde o 

convidado responde a cerca de 6 perguntas tanto do apresentador como do 

comentarista a respeito do tema proposto; dicas, que constituem um conjunto de 3 

a 5 notas lidas pelos participantes sobre eventos da cena local; créditos, quando são 

apresentados, ao final do programa, os integrantes do projeto e faz-se a despedida 

do convidado. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

O projeto de extensão Nosso Rock realizou um total de 10 programas até o 

momento. Dentre os participantes e os respectivos temas estão Karin Serri 

(produtor e músico – “Produção Musical em Curitiba”), Alexandre Buga (jornalista 

do Curitiba Underground – “A mídia alternativa e o rock em Curitiba”), Fábio Elias 

(músico da banda Relepública – “É possível Viver de música em Curitiba?”), Michael 
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Bahr (vocalista BraveHeart – “Dificuldades para manter uma banda de rock em 

Curitiba”), Hamilcar Zain (produtor de show – “Produção de Shows em Curitiba”),  

Luca Barros (pesquisador – “Música e cognição: música além dos palcos”), Lucas 

(vocalista Lou Dog -  “A produção independente”), Paulo Juck (músico da banda 

Blindagem e presidente da Abrahmus – “O registro de músicas e direitos autorais”) 

e Amanda e Guilherme (músicos da banda Hawthorn – “O metal extremo e o 

preconceito religioso”). 

Com relação à música underground, considera-se que a acessibilidade de 

conteúdos produzidos por bandas locais é uma verdadeira revolução no meio da 

chamada música autoral. Pela primeira vez as bandas sem espaço em veículos de 

comunicação tradicionais ou mesmo os fanzines impressos em papéis e distribuídos 

um a um em locais específicos, ganharam um mundo inteiro de potenciais ouvintes. 

Além das trocas ou compartilhamentos de conteúdos, que agora chegaram à 

velocidade de um clique, há também o barateamento dos custos, já que boa parte 

dos conteúdos underground são disponibilizados gratuitamente na internet e 

disponibiliza-se um volume gigantesco de acesso à música das mais diversas bandas 

de todo o mundo. A possibilidade de produzir conteúdos é justamente o que se 

potencializa com a difusão da internet, permitindo que o público seja também 

produtor de conteúdos (ANDERSON, 2006).  A “nova arquitetura da participação” 

promove a democratização de ferramentas de proliferação e distribuição, de modo 

a quebrar o esquema de grandes empresas já consolidadas.  

Reforçando a quebra dos esquemas de hits, os membros dos grupos 

também têm melhores condições de mapear os conteúdos que gostariam de 

acessar. No caso das bandas de Curitiba, observa-se o uso de diferentes 

ferramentas da internet para disponibilização e busca de conteúdos, acelerando-as 

vertiginosamente, tanto na velocidade dessas trocas, como no volume de 

conteúdos que podem ser acessados e de modo personalizado, ou seja, as buscas 

por conteúdos podem ser realizadas a partir de palavras-chaves ou relacionamento 

de conteúdos que facilitam ao webbanger encontrar o tipo de música ou bandas 

que deseja acessar. 

Deste ponto de vista há uma demarcação mais clara sobre o que seriam 

bandas underground e mainstream. Essa análise desloca a percepção de 
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contrariedade entre as duas condições. Ou seja, ao invés de se falar em atitudes, os 

grupos ditos underground, se intitulam como tal pelo fato de não estarem inseridos 

em um grande esquema comercial. Neste caso, ser underground seria uma condição 

e não uma opção para a maior parte das bandas de rock e impõe-se, portanto, como 

proposta ideológica do que pode ser autêntico e do que é falso. Assim, opera-se 

uma diferenciação entre “ser” underground e “estar” underground.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do programa Nosso Rock, pudemos observar os fatores que 

influenciam a produção musical underground em Curitiba. O que emerge de uma 

“atitude” underground está em alguns outros aspectos menos determinantes para 

as vidas dos que participam da cena rock. Comparado ao conceito tradicional, o que 

pode ser chamado de underground se expressa nas formas de se vestir do grupo, 

na sonoridade agressiva e nas letras das músicas das bandas. Do contrário, seria 

apenas uma questão de quanto a banda dispõe de recursos para a produção e 

reprodução cultural.  

Por outro lado, o programa tem contribuído para o aprofundamento deste 

debate. Ao possibilitar que participantes da cena e pesquisadores tenham um ponto 

de encontro público para o debate, ambos assumem um compromisso social. Os 

primeiros são orientados pela promoção de uma identidade cultural própria, 

enquanto que os segundos passam a ter mais elementos para suas análises 

acadêmicas. Nesse sentido, entende-se que o projeto tem cumprido seu objetivo. 
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RESUMO 

Palavras-chave: Agendamento. Telejornais. Normas penais.  
 

 

O Código Penal Brasileiro é composto por leis positivadas que foram fruto de 

discussões entre a sociedade e os governantes. Assim como todas as leis brasileiras, 

as leis penais são, em sua maioria, preventivas ou resolutivas de problemas da 

própria sociedade. Mas, ao longo dos anos, essa concepção de leis que são 

discutidas entre a sociedade e o governo vem ganhando um novo membro: a mídia.  

São diversos os acontecimentos da sociedade atual em que a mídia se engaja 

na produção e na continuação desta determinada pauta e, prontamente, o caso e o 

apelo midiático viram leis penais. Podemos destacar várias situações em que isso já 

foi observado no Brasil como, por exemplo, o assassinato da atriz Daniella Perez, 

que teve como resultado a criação da Lei 8.930 de 1994.  Segundo Mascarenhas 

(2010), essa Lei teve ainda outro detalhe importante: o aproveitamento político de 

deputados para se promoverem com o ato, já que o mesmo estava carregado de 

comoção midiática. Se a notícia vira apelo social, e o apelo social vira tema de 
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discussões entre parlamentares e suas ideologias políticas, há de se entender esta 

estreita ligação de poder, política e o agendamento midiático que ocorre e têm, 

como consequência principal, a criação de novas leis penais.  

A principal hipótese desta pesquisa é a comprovação do agendamento das 

leis penais atuais conforme influência da mídia através de notícias por parte de 

pesquisa comunicacional. Essa afirmação é encontrada em várias pesquisas 

jurídicas, como apontam Mascarenhas (2010) e Romanhol (2010), as quais destacam 

uma influência da comunicação nos processos de criação de leis penais.  

Para que o trabalho possa ser realizado, utilizou-se o estudo de saliência 

apresentado pela Agenda Setting, em uma comparação entre a agenda de notícias 

nos telejornais brasileiros e a tramitação da Lei Carolina Dieckmann - lei 12.737/2012, 

sancionada no dia 30 de novembro de 2012, que dispõe sobre a tipificação na forma 

criminal de delitos informáticos, ou seja, regulamenta a norma penal para crimes 

“virtuais”. 

O dispositivo legal ganhou o nome de Lei Carolina Dieckmann, fruto de uma 

discussão nacional sobre fotos íntimas da atriz, que foram divulgadas na internet 

sem a permissão da vítima em maio de 2010 e que teriam sido também forma de 

chantagem mediante dinheiro para sua não divulgação. Posteriormente, a pauta foi 

recolocada em discussão no Congresso Nacional para a construção da Lei que 

tipifica os crimes virtuais com a penalização de condutas.  

Leonardo Sica (2013), diz que o processo legislativo da lei em questão foi 

extremamente rápido visto que, para ser aprovada, uma lei necessita passar duas 

vezes por ambas as casas (Congresso Nacional e Senado) e, posteriormente, ser 

sancionada pelo Presidente da República. Segundo Sica: 

 

Trata-se de lei casuística e promocional. Casuística porque a sua edição foi 
motivada em um caso concreto, distanciando-a dos requisitos da 
abstração e generalidade, que devem informar as boas leis. Promocional, 
porque a enorme repercussão do caso concreto permitiu ao parlamento, 
mais uma vez, legitimar-se por meio do discurso de lei e ordem e também 
abriu espaço para profissionais do direito que se especializaram como 
porta vozes do “direito digital”, com a indisfarçável intenção de se 
apropriar dessa parcela do mercado de trabalho (SICA, 2013, s/p). 

 

Um dos questionamentos jurídicos sobre a lei em questão é o porquê ela foi 

aprovada tão rapidamente? A hipótese mais destacada é, sem dúvidas, o apelo 
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midiático ao caso. Para comprovar (ou não) esta hipótese, analisamos dois 

telejornais brasileiros no período mensal do vazamento das fotos da atriz 

(maio/2012) e, na sequência, a rapidez com que ela foi discutida na Câmara dos 

Deputados. 

A televisão foi escolhida embasada em uma pesquisa realizada pela Teleco 

Comunicação (2012), a qual aponta que o meio de informação mais utilizado pelo 

brasileiro é a televisão, presente em quase 97% dos domicílios, seguido pelo rádio, 

com presença em 83% dos lares e, em último lugar, a internet, com 36,5%. Aliada a 

estes dados, a empresa Meta (2010), em pesquisa realizada também relata que, 

mais de 42% da população brasileira consome telejornais diariamente, sendo que, 

desta porcentagem, 72% assiste a programação entre às 18h até às 22h.  

 Os telejornais escolhidos foram o Jornal Nacional (Rede Globo) e o Jornal da 

Record (Rede Record) e SBT Brasil (SBT), pois, segundo dados do IBOPE (2013), com 

pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, os telejornais acima 

fazem parte das maiores audiências de telejornais dos estados pesquisados. Visto 

que não existem dados exatos e oficiais informando o consumo nacional, foram 

utilizados, portanto, os dados desta pesquisa para embasar o trabalho.  

Durante a análise da tramitação legislativa da lei em questão e do 

agendamento realizado pela televisão, observou-se que durante 23 dias, 

semanalmente, foram divulgadas informações sobre o crime virtual que atingiu a 

atriz global, Carolina Dieckmann. Entre entrevistas, notas peladas, notas cobertas, 

etc., os veículos gastaram boa parte da programação trazendo informações sobre o 

caso. Esse destaque dado ao tema é encontrado nas três emissoras, apesar de a 

atriz pertencer contratualmente (contrato de trabalho) para a Rede Globo.  

Visto que os telejornais analisados possuem uma grade de 40 a 60 minutos 

diariamente, observou-se que as notícias relacionadas ao tema em questão não 

ocuparam grande parte da programação da noite, mas, ao mesmo tempo, fazem 

parte constante da programação mensal.  

O andamento do projeto de lei dentro do Congresso (Senado e Câmara dos 

Deputados) pode então ser considerado como uma saliência com a mídia. A 

primeira reportagem divulgada pelos veículos aconteceu na primeira semana de 

maio. Quando as discussões ficaram mais intensas, principalmente pelo resultado da 
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notícia, que já continha entrevistas com a vítima e, a identificação dos suspeitos 

pela polícia, a votação para aprovação da lei foi realizada. No dia 14 a polícia 

identificou os menores e no dia 15 a Câmara aprovou por unanimidade o Projeto.  

A segunda troca de saliência acontece no Senado, que recebe a lei no dia 17 

de maio e, também com uma forte saliência, vota no dia 29 a aprovação do projeto 

de lei. Coincidentemente, no dia 28 de maio os noticiários davam destaque para a 

prisão dos autores do crime virtual, (menores) que chantagearam e divulgaram 

posteriormente as fotos da atriz em questão. Já no dia 29, no mesmo momento de 

saliência da informação, a aprovação do Senado chega à Câmara dos Deputados 

para ser votada pela segunda vez.   

Por isto, a saliência entre agenda da televisão e a agenda no Congresso com 

a tramitação da lei é bastante relevante, pois quando é identificada a tramitação da 

lei dentro do Congresso, há uma grande correlação entre a mídia televisiva e o 

andamento do dispositivo.  

Como vimos acima, no caso da Lei Carolina Dieckmann, houve uma pressa na 

concretização da lei. A pauta foi discutida e aprovada ainda no clamor social, 

durante o mesmo mês do acontecimento do fato, sem passar por uma discussão 

aprofundada sobre o tema, tendo como ponto principal da discussão, a penalização 

de tal conduta. Enquanto a televisão agendou a pauta dentro da Câmara de 

Deputados, a concretização do Projeto de Lei na votação não repercutiu na 

televisão. Ou seja, o aproveitamento político eleitoral dos deputados que fizeram o 

projeto de lei não pode ser comprovado se levarmos em conta apenas a televisão 

neste primeiro momento de análise, que não possui ainda, a análise do segundo 

momento da lei, onde há a sanção presidencial do Projeto de Lei.  
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RESUMO 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Estratégia. Mintzberg 

 

Mintzberg, Ashlstrand & Lampel publicaram no final do século XX uma obra 

denominada Safári de Estratégia. Tal obra sistematizou seus estudos sobre 

estratégia em dez escolas, sendo duas prescritivas e oito descritivas. Assim, pela 

estrutura apresentada pelos autores temos as Escolas: do Design, de Planejamento, 

de Posicionamento, Empreendedora, Cognitiva, de Aprendizado, de Poder, Cultural, 

Ambiental, e de Configuração. 

 A Escola Empreendedora proposta pelos autores nos faz refletir sobre a 

formação da estratégia por meio da visão do empreendedor, isso à luz de imensas 

publicações sobre o perfil, o papel e o funcionamento da mente empreendedora e 

como ela se insere na concepção do planejamento das empresas. 

 Como uma Escola descritiva sua visão é entender o processo da formulação 

da estratégia à medida de seu desdobramento, porém em alguns momentos 

encontramos alguns pontos prescritivos, principalmente no que tange a 
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centralização do processo da estratégia no presidente da empresa. Sua maior 

contribuição é a introdução da introdução da intuição na formulação da estratégia. 

E seu líder visionário é então o detentor de toda a concepção e processo da 

estratégia. 

 Nesse estudo objetivamos explicar a Escola Empreendedora proposta por 

Mintzberg et al (2009) a partir de uma revisão bibliográfica do livro e analisando-a 

sob uma pesquisa documental à luz do discurso proferido por Steve Jobs, 

cofundador da Apple Computer, proferida em 12 de junho de 2005 aos formandos 

da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, igualmente a suas frases 

publicadas em jornais, revistas e conferências. Soma-se a análise com o objetivo de 

corroborar com as premissas da obra em questão.  

Na obra Mintzberg et al (2009) salienta que os empreendedores costumam 

ser carismáticos e persuasivos, acreditando que vão mudar o mundo. 

Frequentemente sentem-se perseguidos por aqueles que não concordam com eles, 

pois eles próprios possuem uma visão que vai além de enxergar a frente, consegue 

enxergar a frente, abaixo, de lado, de cima, atrás e através. São intuitivos e 

acreditam em si e nos seus sentimentos buscando assim sempre oportunidades por 

traz dos problemas, com isso se se caracterizam por líderes visionários. 

 Mintzberg et al (2009) descrevem que a formulação da estratégia é 

apresentada como um processo visionário estando-o na mente do líder. Assim o 

empreendedor tem uma visão de futuro da organização e um discernimento de 

direção em longo prazo. Com isso, temos uma visão estratégica flexível, deliberada 

com seu foco no controle, e emergente com o seu foco no aprendizado. Assim as 

estratégias são proativas, com liderança personalizada, e isso possibilita inovações e 

diferenciação para a organização. Contudo, por ser dependente de um único 

indivíduo – o líder – a estratégia possui um processo obscuro, enterrado na 

cognição humana. 
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A PERSONALIDADE DE STEVE JOBS SOB O PONTO DE VISTA DA ESCOLA 

EMPREENDEDORA 

 

 Steve Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia no dia 24 de fevereiro de 

1955. Com apenas 19 anos largou a universidade e criou junto com seu amigo Steve 

Wozniak criou a Apple Computer na garagem de seus pais e dez anos depois sua 

empresa já valia bilhões e tinha milhares de funcionários. Sua visão do negócio e a 

estratégia que estava clara em sua mente foram capazes de criar essa empresa que 

virou um ícone Pop, ultrapassando o mercantilismo de produtos. Jobs faleceu em 

2011, vítima de um câncer de pâncreas, mas sua visão empreendedora continua a 

inspirar nos dias atuais. 

 Podemos encontrar muito do perfil ideal proposto por Mintzberg et al (2009) 

ao analisar a carreira e o jeito de ser de Steve Jobs. Uma forma de fazer essa leitura 

é sob o discurso que ele proferiu aos formandos da Universidade de Stanford, nos 

Estados Unidos e suas declarações públicas desde o lançamento do primeiro 

Macintosh.   

 

PRINCIPAIS FRASES: 

Veículo Frases 

Discurso de Stanford 

 

(...) Passados seis meses, eu não via valor 

em nada do que aprendia. Não sabia o que 

queria fazer da minha vida e não entendia 

como uma faculdade poderia me ajudar 

quanto a isso. E lá estava eu, gastando as 

economias de uma vida inteira. Por isso 

decidi desistir, confiando em que as coisas 

se ajeitariam.  

Não deixe o barulho da opinião dos outros 
abafar sua voz interior. E mais importante, tenha 
a coragem de seguir seu coração e sua intuição. 
Eles de alguma forma já sabem o que você 
realmente quer se tornar. Tudo o mais é 
secundário. 
Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira 
que eu conheço para evitar a armadilha de 
pensar que você tem algo a perder. Você está 
nu. Não há razão para não seguir seu coração. 

(...) os pontos só se conectam em 
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retrospecto. Por isso, é preciso confiar em 

que estarão conectados, no futuro. É 

preciso confiar em algo - seu instinto, o 

destino, o karma. Não importa. Essa 

abordagem jamais me decepcionou, e 

mudou minha vida. 

Teleconferência com analistas, 2010 Nosso objetivo é fazer os melhores 

aparelhos do mundo, não ser os maiores. 

Revista Rolling Stones, 1994 Não se pode antecipar exatamente o que vai 

acontecer, mas é possível sentir a direção 

em que estamos indo. E isso é o mais perto 

que se pode chegar. Então, simplesmente 

nos afastamos e saímos do caminho, e essas 

coisas ganham vida própria. 

Revista Fortune, 1998, 2000 e 2008  

 

Por exemplo, a edição de vídeo no desktop. 

Nunca recebi o pedido de alguém que 

quisesse editar vídeos em seu computador. 

Mesmo assim agora que as pessoas viram, 

elas dizem: “nossa, é ótimo!” 

Nos negócios, se eu soubesse antes o que 

sei agora, provavelmente teria feito algumas 

coisas muito melhor do que fiz, mas 

também é possível que tivesse feito algumas 

outras coisas muito pior. Mas e daí? É mais 

importante estar envolvido com o presente. 

Revista Times, 2005 

 

Porque eu sou o CEO e acho que pode ser 

feito.  

Sobre por que ele decidiu ignorar os 

engenheiros que achavam que o iMac não era 

factível,  

Entrevista para o lançamento do Macintosh, 

1984 

 

Estamos apostando em nossa visão e 

preferimos isso a produzir cópias de outros 

produtos. Que outras empresas o façam. 

Para nós, o que importa é sempre o próximo 

sonho. 

Businessweek, 2004 Eu sempre quis e conhecer e controlar a 

tecnologia primária em tudo que fazemos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANÁLISE 

 

 Tais frases de Steve Jobs, descrevem a afirmação de Mintzberg et al (2009) 

que “ os empreendedores são intuitivos e acreditam em si e nos seus sentimentos 

buscando assim sempre oportunidades por traz dos problemas, com isso se  

caracterizam por líderes visionários”. Para muitos abandonar a universidade poderia 

ser um problema, mas Jobs a viu como uma oportunidade. Principalmente pelo seu 

uso à posteriori. Outro ponto relevante desse trecho é a qualidade da visão 

empreendedora de ver o todo, não apenas na frente e atrás. 

 Ao ratificar seu discurso, Jobs falou sobre a ‘intuição’, o que Mintzberg apud 

Bennis & Namus salienta que ao focar a atenção sobre uma visão, o líder opera 

sobre os recursos emocionais e espirituais da organização, sobre seus valores, seu 

compromisso e suas aspirações. 

Na análise das frases de Steve Jobs podemos corroborar com Mintzberg et al 

(2009), onde eles descrevem que os empreendedores são impulsionados por 

poderosas necessidades de realização e independência e constantemente estão 

sintonizados com mudanças ambientais que possam sugerir uma oportunidade 

favorável. E um aspecto que na obra cita que um infarto pode literalmente acabar 

com o principal estrategista da organização. E por fim que o chefe pode ficar tão 

preso a detalhes operacionais que perde de vista considerações estratégicas (...) ou 

acabar nas nuvens, enamorado por uma visão que perdeu suas raízes. Assim temos 

as características da personalidade da liderança empreendedora submetem o 

processo de geração de estratégias na empresa a abordagens singulares e 

desburocratrizadas que facilmente identificam-na dentro do espectro das escolas 

do pensamento estratégico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo teve como principal proposta dar luz a Escola Empreendedora  

proposta por Mintzberg et al (2009) e utilizar de um personagem para explorar as 

premissas de tal escola. 
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Mintzberg et al (2009) colocam a escola empreendedora sob a perspectiva 

estratégica menos cultural ou coletiva, focando no processo estratégico 

diretamente na visão do líder somando isso aos aspectos de intuição, julgamento, 

sabedoria, experiência e critério. Ou seja, a visão é uma representação mental de 

estratégia, criada ou ao menos expressa na cabeça do líder. 

 Ao colocar a personalidade de Steve Jobs à luz desta Escola podemos 

entender sua aplicação e como funciona a mente de um empreendedor visionário e 

como ele concebe a estratégia e contagia sua organização ao ponto de ela 

ultrapassar a vertente mercantilista para se tornar quase um mantra. 

 Tal afirmação é tão clara que em 20 de março de 2013 o Portal Época Negócio 

publicou uma matéria sobre uma escola americana com o título: “Escola quer 

encontrar próximo Steve Jobs e oferece prêmio de R$ 2 milhões”  

epocanegocios.globo.com (2013) 

 

A escola de empreendedorismo “The School of Life” (A Escola da Vida) 
lançou nesta quarta-feira (20/03) um concurso para encontrar o novo 
Steve Jobs. O objetivo é selecionar pessoas que queiram abrir o seu 
próprio negócio. Durante 111 dias, 20 talentos ficarão na sede da escola 
em Miami, nos Estados Unidos. 

  

Assim, podemos enxergar as premissas dessa escola estudando o perfil de Steve 

Jobs. Não somente Steve Jobs, mas também poder enxergar a veia empreendedora 

e as premissas dessa Escola sob perfil de personalidades como Abílio Diniz, Silvio 

Santos, Eike Batista, Albert Einstein, Francesco Matarazzo, Jorge Gerdau, Amador 

Aguiar, Fred Smith, dentre muitos outros. 
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APRESENTAÇÃO 

Palavras-chave: Capacidade. Colaborador. Habilidade. Qualidade. Treinamento. 

 

 

A capacitação e a motivação dos funcionários se apresentam como ponto de 

partida para o crescimento da empresa, onde a qualidade empresarial foi 

desenvolvida para medir o grau de satisfação dos clientes e para controlar o 

desempenho produtivo institucional, tendo em vista que, para chegar a essa 

qualidade é necessário que haja capacitação e incentivos para os colaboradores, 

uma vez que, o  treinamento é um aspecto específico do desenvolvimento pessoal, 

que proporciona o progresso  organizacional e a melhoria da qualidade no serviço 

prestado.  

Os treinamentos acarretam na identificação das áreas onde existam 

conhecimentos, habilidades e capacidades (CHC) dos funcionários à serem 

melhoradas, com o intuito de atenderem os requisitos das funções que ocupam e 

da satisfação dos clientes, o que leva a crer que o  treinamento é algo constante e 
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incessante, pois treinar é uma contínua redução da dissonância e uma constante 

busca de eficiência e da eficácia das pessoas. 

 

 

PROBLEMA 

 

Este trabalho é conduzido sob a premissa de qual é a influência dos 

treinamentos funcionais para a obtenção da excelência empresarial? Uma das 

hipóteses e de que o colaborador que é treinado consegue passar uma maior 

confiabilidade ao seu cliente. Outra hipótese é a de aumentar a autoestima nos 

colaboradores. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante da conjuntura global é de extrema importância ter pessoal qualificado 

nas organizações, uma vez que, o mercado é de livre concorrência, onde não se 

atende as necessidades dos consumidores, estes por sua vez, buscam novas 

alternativas na prestação de serviços ou aquisição de bens. O que torna o estudo da 

qualidade empresarial com o enfoque na ferramenta treinamento de suma 

importância para as instituições que desejam se manter no mercado.  

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é determinar qual é a influência dos 

treinamentos funcionais para a obtenção da excelência empresarial. Já como 

objetivos secundários tem-se em detectar as causas de ineficiências na qualidade 

dos serviços prestados na organização Concord Distribuidora de Alimentos em 

Vitória da Conquista – BA e Observar quais são as ferramentas utilizadas na 

organização, pelos funcionários, para atender as expectativas do cliente. 

 



 
 

353 
 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo em questão, do ponto de vista de seus objetivos, caracteriza-se por 

ser uma pesquisa exploratória que é o primeiro contato com o tema a ser analisado, 

com os sujeitos a serem investigados e com as fontes secundárias disponíveis, pois 

segundo Mattar (1996), a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

O mundo moderno exige que os trabalhadores atualizem constantemente 

suas habilidades ao longo de toda sua vida profissional, com isso, o impulso 

avassalador da modernização está nas pessoas, no seu conhecimento em suas 

habilidades, inteligências e criatividades, além de desenvolver a capacidade de 

inovação em determinadas situações e cargos. 

O treinamento refere-se à obtenção de conhecimento, habilidades e competências 

(CHC) como resultados de formações profissionais e do desenvolvimento das 

pessoas, ou seja, é um aspecto especifico que desenvolve no individuo o que cada 

um retém e o que lhe é acessível. O desenvolvimento pessoal é explicito a 

capacidade de aprender novas habilidades e obter novos conhecimentos e 

modificar atitudes e comportamentos. 

Foi através dos questionários aplicados como amostra de análise de dados, no qual 

possibilitou a obtenção de informações acerca da qualidade do serviço prestado ao 

cliente, a comprovação da importância do treinamento em uma empresa, e também 

como as organizações buscam caminhos para dinamizar seus programas de 

treinamento e inovação de pessoa. 

Marras (2000) afirma que o treinamento desenvolve o indivíduo profissionalmente, 

delineando-o socialmente, alavancando bons resultados criando até mesmo um 

bom clima no ambiente de trabalho, atingindo assim a excelência em termo de 
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desenvolvimento organizacional. 

A maioria das empresas não deixa claro a sua equipe e/ou funcionário quão 

importante é o seu desempenho, sendo assim o empregado nem se quer sabe se 

ele está indo bem ou mal. É necessário esse reconhecimento para resgatar-se o 

sentimento de alegria e satisfação pelo bom desempenho realizado que é 

congênito ao ser humano, treinando para o trabalho e mostrando o resultado do 

mesmo. 

 
 
Todo treinamento deve ser acompanhado da aplicação 
prática do conhecimento e habilidades adquiridas. É 
necessário que haja tempo suficiente para que isto ocorra e 
que haja acompanhamento desta aplicação dos novos 
conhecimentos por parte da chefia. O ideal é se ter controle 
de tal forma a se medir o treinamento. O lema é: - ‘EDUCA – 
TREINA – FAZ’.”(CAMPOS, 2004,P.182)  
 

Através dos dados coletados pode-se observar que 100% do setor estratégico (alta 

gerência) recebem treinamentos. No setor tático (gerência e supervisão) 66% 

responderam que recebem o devido treinamento contra 34% que disseram que não. 

Já no setor operacional foi possível, comprovar que 83,3% recebem treinamentos e 

16,7% não.  Quando comparamos o setor de atuação com o treinamento oferecido 

pela organização, foi constatado que 83,3% da organização recebem treinamentos e 

apenas 16,9% não recebem ou não participaram de algum treinamento. 

Segundo Boudreau e Milkovich (2000) o treinamento é um grande negócio e que a 

empresa que investe tem um retorno significativo na sua lucratividade. 

 

GRÁFICO 01: Percentual de treinamento em relação ao setor de atuação. 

 
Fonte: Autores, 2012. 
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Um dos elementos mais importantes no treinamento é a aplicação dos 

mesmos. Por isso, questionou a organização se a mesma, possibilita a seus 

colaboradores a prática desses treinamentos. Notou-se que 60% dos colaboradores 

não aplicam com frequência o que foi ensinado no treinamento e somente 40 % 

conseguem aplicar com maior eficácia e eficiência o treinamento que a organização 

oferece. Ainda assim, 50% do setor operacional conseguem colocar na prática  em 

determinadas áreas os treinamentos e os 50% restante às vezes. No setor tático é 

unânime que nem sempre é possível se utilizar dos treinamentos oferecidos pela 

organização. 

Para Boudreau e Milkovich (2000) fatores específicos podem ajudar a 

identificar quem mais se beneficia com os treinamentos. 

 

GRÁFICO 04: Possibilidades que a organização oferece para 
colocar em prática os treinamentos. 

 
Fonte: Autores, 2012. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo sobre qualidade empresarial, 

partindo do investimento das empresas na capacitação de seus colaboradores. A 

preocupação com a qualidade se tornou um tópico importante devido a grande 

concorrência no mercado, pois como o funcionário é um elo forte entre empresa e 

cliente, as organizações optam por oferecer treinamentos cada vez mais 
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específicos, para adquirir uma equipe mais qualificadas. Notou-se que o 

treinamento é a chave para o sucesso das instituições, pois colaborador treinado e 

capacitado, é na maioria das vezes, empregado satisfeito e feliz, por ver que a 

empresa acredita no seu potencial e crescimento. 

Observou-se ainda, que o treinamento pode ser empregado em diversas 

situações: integração de diferentes setores da empresa, motivação de equipes,  

fidelização de clientes, processo de seleção, lançamento de produtos, resolução de 

conflitos, reforço de laços, dentre muitas outras. 

Portanto, os programas de qualidade e treinamentos buscam desenvolver 

um ambiente no qual as pessoas possam ampliar seu conhecimento e a capacidade 

criativa. Esse objetivo concretiza-se na medida em que as necessidades pessoais, de 

ampliar e transformar em realidade seus potenciais, possam ser atingidas, 

significativamente, no seu espaço de trabalho, assegurando, dessa forma, a própria 

sobrevivência da empresa com foco principal no seu cliente. 
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RESUMO 

A precisão dos inventários (acuaria), sem dúvida, é um dos principais indicadores de um bom 
desempenho na Gestão de Estoques, sendo que a meta principal do inventário é garantir que as 
quantidades físicas de materiais existentes no estoque sejam coerentes com os registros contábeis 
que neles constam. Nisto uma empresa que pretenda ser moderna e organizada deve ter políticas e 
procedimentos muito bem estabelecidos para atender e estruturar sua Gestão de Estoques, 
garantindo que toda movimentação de materiais seja devidamente documentada e registrada, de 
forma a garantir máxima precisão nos registros de estoque. Para tanto, no procedimento, em âmbito 
operacional, do inventário rotativo, a contagem feita por Posições de Estoque pode proporcionar 
diversas oportunidades, além das corriqueiras e necessárias contagens de itens, oferece diferenciais, 
tais como, bloqueio de uma única frente de trabalho do layout total de um setor, varredura geral da 
Posição de Estoque rastreando os itens não constantes na lista de contagem de registros, correta 
localização de itens não constantes na folha de contagem, descarte de materiais defeituosos e/ou já 
com registro baixa por sucata ou sinistros, bem como identificar e tratar sinistros relacionados ao 
manuseio, qualidade, armazenagem entre outros. 
 

Palavras-chave: Estoques. Contagem. Inventário. Itens. Posições. 
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PROBLEMA 

 

Como Operacionalizar o inventário físico rotativo com rastreio geral da 

Posição de Estoques é uma questão um tanto difícil, visto que apesar da execução 

da tarefa ser bastante simples agregando itens que por ventura estejam na posição 

inventariada, o apontamento de todos os materiais da posição demanda um maior 

tempo e dedicação dos executantes do apontamento e pode ser limitado pela 

disponibilidade de pessoas. Outra questão decisiva na aplicação do método é a 

disponibilidade do coordenador de inventário e/ou gestor de estoques para 

identificar, analisar e tratar os itens não constantes encontrados nas posições de 

estoque juntamente com a função  de analisar as discrepâncias e realizar os ajustes 

necessários à rotina de inventários dos materiais da lista de contagem. Diante a 

todas as questões que envolvem este processo cada empresa deve avaliar a 

aplicação do rastreio da posição juntamente com a contagem. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nos inventários físicos rotativos não são considerados os itens não 

constantes na lista de registro de contagem, visto que é feita a busca apenas os 

itens contabilmente registrados, onde as discrepâncias identificadas e as 

divergências são unicamente relacionadas com os itens procurados, desta forma se 

faz necessário também buscar alternativas para manter a correta organização, 

localização e integridade dos itens não constantes. 

 

 

OBJETIVOS  

 

GERAL: Entender como e porque executar a varredura geral da Posição de Estoque 

inventariada pela contagem física dos itens da folha de contagem e rasteio dos itens 

não constantes na folha de contagem nos inventários rotativos. 
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ESPECÍFICOS: Organização física e contábil da Posição de Estoque inventariada; 

Garantir o rastreio de itens não constantes na folha de contagem; Localizar itens 

não posicionados corretamente, sincronizando a Posição de Estoque física com a 

Posição de Estoque de registro e Analisar e tratar sinistros, Identificar e retirar do 

estoque itens obsoletos e danificados encontrados na posição. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Será utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica para revisão de 

literatura referente ao trabalho e o estudo de caso através da sinergia entre o 

teórico e prático com a finalidade de se verificar como a aplicabilidade do método, 

planejamento e execução do inventário cíclico com varredura geral da posição de 

estoque. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Araújo (1981, p. 15) cita que nenhuma administração de materiais é tão 

importante se não houver organização e coordenação de todos os processos 

estabelecidos. Esse fato deve ser levado em consideração com os departamentos 

que são envolvidos diretamente no manuseio de materiais. Segundo Martins e Alt 

(2006, p.71), a gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao 

administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados 

em relação aos setores que deles se utilizam, bem manuseados e bem controlados. 

Devemos ter como premissa que um controle eficiente de estoques vitais da 

empresa é de fundamental importância para atender o mercado. Portanto, uma 

política de controle dos ativos para manter a informação precisa e uma acurácia 

satisfatória deve ser um dos pontos triviais para estabelecer uma política adequada 

de acordo com a característica de cada estoque. Dias (1993, p. 25-26) cita que no 

momento de planejar a política de estoque, além das empresas terem claramente 

os objetivos a serem alcançados, são necessários estabelecer indicadores de 
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performace para verificar a eficiência e o comportamento de movimentação dos 

materiais e algumas diretrizes comuns para servir como referência tanto para 

programadores quanto para controladores. 

Existem diversos indicadores de produtividade na análise e controle dos 

estoques que norteiam a gestão e entre os mais usuais estão às diferenças entre os 

inventários físicos e o contábil e a acurácia dos controles. Dias (2009, p. 72) define 

sucintamente que o inventário físico consiste na contagem física dos itens de 

estoque. Caso haja diferenças entre o inventário físico e os registros do controle de 

estoques, devem ser feitos ajustes conforme recomendações contábeis e 

tributárias. O inventário físico é geralmente realizado de dois modos: Periódico e 

Rotativo, neste trabalho vamos explorar o modo de Inventário Rotativo que 

segundo Martins e Alt (2006, p.73) registram que faz-se um programa de trabalho 

de tal forma que todos os itens sejam contados pelo menos uma vez dentro do 

período fiscal(normalmente de um ano). Após o término do inventário, é elaborada 

uma análise de possíveis diferenças entre controle documentado e a contagem 

física do processo de análise e posteriormente ajuste e reconciliação de acordo com 

as políticas da empresa. O inventário apresenta o valor real do imobilizado em 

materiais e produto da empresa. (POZO, 2001, p. 91) 

Tem-se no inventário uma importante oportunidade para acompanhar, 

analisar e tratar desvios decorrentes dos mais diversos eventos, podendo agregar 

qualidade e exatidão a Gestão. Dias (1993, p. 29) cita alguns princípios básicos para 

organizar o controle de estoques, entre eles cita para manter inventários periódicos 

para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados e identificar e 

retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. Pozo (2004, p. 40-41) cita em 

uma lista simplificada dos objetivos e planejamento do controle de estoques, alguns 

comuns à prática do inventário como Identificar os itens obsoletos e defeituosos 

em estoque, para eliminá-los; prevenir-se contra perdas, danos, extravios ou mau 

uso; manter as quantidades em relação às necessidades e aos registros. Ainda 

Ballou (2006, p. 274) classifica os tipos de estoques em cinco categorias distintas de 

acordo com a sua situação, entre eles cita uma categoria que está diretamente 

ligada a um dos itens que devem ser procurados nos inventários, que é a categoria 

dos estoques Obsoletos, Morto ou Evaporado que são estoques de vida útil 
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ultrapassadas, roubadas ou perdidas devido ao grande período de permanência no 

armazém. Rancich (2009, p. 17) Também cita entre as funções da Administração de 

Estoques os registros de todas as movimentações de entradas ou saídas do 

estoque, fazer a guarda do estoque e realizar inventários periódicos e identificar e 

retirar do estoque itens obsoletos e danificados. 
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RESUMO 

Palavras-chave: Formação continuada. Pedagogo. Qualidade de ensino 

 

Este texto apresenta a pesquisa: “A contribuição do pedagogo para a 

qualidade do trabalho docente” que é vinculada ao Programa de Pesquisa Docente 

do Centro Universitário Internacional – UNINTER, na linha de pesquisa em 

Educação. Participam do grupo de pesquisa dois docentes e nove alunos do curso 

de graduação em Pedagogia. A pesquisa tem como objetivo investigar a 

contribuição do pedagogo na formação continuada dos professores que atuam na 

Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Como objetivos específicos pretende-se 

identificar as concepções existentes a respeito do trabalho do pedagogo na 

produção acadêmica atual, as experiências de formação continuada de professores, 

encaminhadas pelos pedagogos, no âmbito da escola, e a contribuição deste 

profissional para a melhoria da qualidade de ensino. 

                                                   

mailto:streit.miriam@gmail.com


 
 

363 
 

A relevância do tema da pesquisa se deve a constatação de que há pouca 

produção acadêmica referente ao trabalho do pedagogo. Muito se discute, na 

atualidade, sobre a formação docente e o Curso de Pedagogia, mas quase não se 

encontram referências teóricas a respeito da atuação profissional do pedagogo 

escolar. Desta forma, resgatar as experiências positivas e exitosas dos pedagogos 

em relação à formação continuada dos professores pode contribuir com a 

ampliação da discussão sobre o trabalho deste profissional possibilitando a reflexão 

crítica sobre sua influência para a melhoria da qualidade de ensino. 

  O estudo a ser desenvolvido e a análise dos dados a serem coletados por 

meio desta pesquisa terão como referencial teórico autores e documentos que 

auxiliem na compreensão de três categorias centrais, sendo elas: a qualidade do 

ensino no Brasil, o papel do pedagogo escolar e a formação continuada dos 

professores.  

  A qualidade do ensino será discutida a partir dos dados do IDEB (Indíce de 

Desenvolvimento da Educação Básica) voltando-se a análise para uma concepção 

progressista de educação com base em autores como Dermeval Saviani, Newton 

Duarte, José Carlos Libâneo, Selma Garrido Pimenta, Acácia Kuenzer, entre outros. 

Em relação ao papel do pedagogo escolar consideramos as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006) e autores como Saviani (1985; 2007), 

Almeida e Soares (2010), Kuenzer e Rodrigues (2006), Libâneo (2005).  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, envolve quatro ações inter-

relacionadas: levantamento bibliográfico sobre a temática; coleta e análise de dados 

quantitativos sobre a educação no município de Curitiba; entrevistas semi-

estruturadas com pedagogos da RME de Curitiba; questionários com professores da 

RME de Curitiba. 

O levantamento bibliográfico consta da seleção e análise de textos 

publicados sobre o papel do pedagogo e a formação continuada de professores. A 

partir dos textos selecionados com base em palavras-chave como “pedagogo”, 

“Pedagogia” e “formação continuada” no site Scielo e na ANPED se buscou 

identificar as seguintes questões: concepção de Pedagogia; concepção de formação 

continuada; papel do pedagogo; contribuição do pedagogo para o trabalho do 

professor.  
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 A coleta e análise de dados quantitativos sobre a educação no município de 

Curitiba referem-se ao número de pedagogos que trabalham na RME de Curitiba, 

dados do IDEB das escolas pesquisadas; dados sobre os cursos de formação 

continuada ofertados para os pedagogos da RME de Curitiba. 

Com relação à definição da amostra dos pedagogos, que serão 

entrevistados, consideramos a divisão da RME de Curitiba em nove núcleos 

regionais. Assim, será selecionada uma escola de cada um dos núcleos. A seleção 

dos pedagogos da RME de Curitiba para as entrevistas semiestruturadas será 

realizada a partir dos seguintes critérios: indicação, pelos coordenadores dos 

Núcleos Regionais de Educação, de pedagogos que desenvolvam ações de 

formação continuada com os professores das escolas em que atuam; atuação, 

como pedagogo, de no mínimo três anos na mesma escola.  

Os questionários serão realizados com cinco professores de cada uma das 

escolas em que foram entrevistados os pedagogos. As entrevistas e questionários 

envolvem questões referentes à: formação acadêmica, experiência profissional, 

atividades de formação continuada. 

A análise dos dados coletados levará em consideração o referencial teórico 

em que a pesquisa se fundamenta, buscando cruzar as informações obtidas por 

meio das entrevistas com os pedagogos e por meio dos questionários com os 

professores. O objetivo é perceber em que sentido as estratégias de formação 

continuada desenvolvidas pelos pedagogos das escolas contribuem para a prática 

pedagógica dos professores. 

Esta pesquisa está em andamento e no presente momento, após o 

levantamento e análise bibliográfica a respeito do papel do pedagogo, e da sua 

relação com a formação continuada dos professores, dirige-se para a realização das 

entrevistas com os pedagogos.  
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DISCUSSÕES 

 

Foram analisados, até o presente momento vinte e três textos75. A maioria 

dos textos analisados trata sobre o curso de Pedagogia, abordando propostas do 

currículo deste curso e apresentando as concepções, os aspectos históricos, as 

problemáticas, a influência na formação de professores, os objetivos a serem 

alcançados e as diretrizes curriculares nacionais do curso de Pedagogia. 

Os textos analisados que tratam sobre o profissional pedagogo não 

enfatizam o papel deste na formação de professores. Os textos destacam mais a 

função do pedagogo nas escolas e sua representação social: o pedagogo como 

coordenador, identidade profissional, dificuldades em sua prática profissional e 

administração escolar.  

Sobre a formação continuada de professores, são destacados em alguns dos 

textos políticas de formação continuada (Rabelo, 2010), as necessidades formativas 

(Leite, 2010) e a relação da formação do professor com a melhoria da qualidade da 

educação. (Duarte , 2012).  

O texto de Duarte (2012), por exemplo, aborda a diferença entre a formação 

continuada em Rede e a formação continuada de Rede, detalhando como estas 

funcionam, suas características e a importância de cada uma, apresentando a 

formação de rede como a que obtém melhores resultados, uma vez que o professor 

vai se apropriando de novos saberes a partir da troca de experiências e da 

integração como outros professores partindo das práticas por eles vivenciadas. 

Apenas Almeida et al (2011) cita, de forma específica, que o pedagogo (coordenador 

pedagógico) é o responsável por garantir e oferecer, a formação continuada para o 

docente de forma colaborativa, em que um contribua para a formação do outro.  

                                                           
75 Os textos analisados foram: Gatti (2010); Sari (2009); Saviani(2007);Libâneo e Pimenta 

(1999);Duarte (2012);Libâneo (2012); Fischman e Sales (2010);Lima (2011); Franco, Libâneo e Pimenta 

(2007);Rabelo (2010); Almeida et all (2011); Leite (2010); Bauer (2011); Libâneo (2006);Saviani 

(2004);Gonçalves e Azevedo (2010); Paula e Machado (2009); Peres (2010);Bauer (2010)Pascoal, 

Honorato e Albuquerque (2008);Aguiar et all (2006); Ferreira (2006);Scheibe(2007). As referências 

completas destes textos constam no relatório da pesquisa. 
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Conclui-se que os textos estudados falam sobre a pedagogia em geral e 

pouco tratam sobre a atuação profissional do pedagogo. Em relação à formação 

continuada do professor, os textos tratam da sua importância, no entanto não 

destacam o papel do pedagogo na organização desta formação no interior da 

escola. Os textos, de maneira geral, se referem ao curso de Pedagogia e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para este curso. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos a importância deste trabalho a partir de dois aspectos centrais 

constatados até o momento. Um primeiro aspecto a ser considerado é a relevância 

do tema na atualidade, dado que a formação continuada dos professores é 

considerada, de modo geral, uma ação indispensável na direção da construção de 

uma prática pedagógica voltada para a garantia da qualidade do ensino. E, neste 

sentido, considerando que a discussão acadêmica sobre a formação continuada dos 

professores indica a necessidade de que esta formação se dê por meio da reflexão 

sobre a própria prática docente, tendo a escola como lócus deste processo, o 

pedagogo passa a ter um papel importante nesta direção. Assim, estudos que 

possam permitir a ampliação do debate sobre o papel deste profissional podem 

contribuir para o fortalecimento de práticas voltadas para a formação continuada 

do professor no interior da escola.  

O segundo aspecto que destacamos é a possibilidade de que a pesquisa 

desenvolvida ressalte a função do pedagogo na organização do trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas. Este profissional, embora presente em 

muitas instituições escolares, nem sempre é valorizado e reconhecido em relação às 

suas funções. Nesta direção, indicamos a necessidade de buscar conhecer práticas 

exitosas em relação ao trabalho do pedagogo e a formação continuada do 

professor com vistas a enfatizar a importância deste trabalho para a qualidade do 

ensino. 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Ensino/aprendizagem. Formação de professores. Educação básica. 

 

 

 

Neste trabalho serão apresentadas as observações realizadas em algumas 

escolas públicas de Curitiba. O problema de pesquisa analisa o trabalho docente nos 

anos iniciais do ensino fundamental e sua relação com o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Como objetivo do trabalho, esta pesquisa buscou relatar observações de 

campo feitas durante estágio realizado no curso de pedagogia, sobre a interação 

entre o professor e o aluno. A base da reflexão é sobre como esse profissional 

busca ferramentas para que seja possível alcançar melhoria continua no processo 

de ensino/aprendizagem. 

Não basta despejar conteúdos nos alunos, é preciso conhecer suas 

realidades e trazê-las para dentro da sala de aula, para que consiga ênfase na 

interação do ambiente com o sujeito. 

 No decorrer do trabalho apresentaremos a necessidade da relação 

professor/ aluno e como essa interação vai interferir no ensino/aprendizagem, 
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analisando o papel desempenhado pelo trabalho docente, e problematizando como 

o trabalho docente pode ou não comprometer as relações de ensino/aprendizagem.   

Uma das questões relatadas neste contexto é a importância da participação 

do aluno dentro da sala de aula, por meio de estratégias que o professor (a) 

compõe o seu planejamento de aula, e que quando bem utilizadas, trazem 

resultados positivos (métodos, materiais didáticos e o uso da tecnologia). 

Este trabalho tem como recorte de procedimento metodológico, a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo. Na pesquisa de campo visitamos escolas da 

rede municipal de Curitiba no primeiro semestre de 2013. Para Severino (2007) o 

trabalho científico pode assumir a forma de um ensaio, amparado de documentação 

empírica e bibliográfico, percurso que utilizamos como recorte metodológico, visto 

que temos uma pesquisa inicial.  

A seguir apresentaremos a descrição de atividades de observação realizada 

no campo de estágio, descrição que nos leva a pensar a prática do cotidiano escolar 

no universo de escolas públicas municipais. 

As escolas públicas que foram analisadas, por meio de observações, 

apresentaram uma rotina diária. Como por exemplo, o momento da entrada dos 

alunos, onde a música é utilizada como sinal de entrada nas salas de aula e também 

para que entrem de maneira organizada. Dentro dos espaços físicos (salas de aula) 

encontram-se televisão e armários para que sejam guardados os livros e, sendo 

assim os alunos não carregam peso na mochila escolar.  

Uma das estratégias utilizadas para despertar hábito de leitura das turmas, 

foi a criação do dia da leitura, que é realizada uma vez por semana. Os alunos são 

encaminhados para biblioteca da escola e escolhem um livro de sua preferência, 

esse procedimento consequentemente estimula o interesse pela leitura. 

Algumas professoras trazem recursos próprios para que seja possível 

expandir as possibilidades de ensino/aprendizagem, usam o tablet que é uma 

ferramenta moderna e nova, e em questão de segundos o aluno podem ter acesso a 

uma imagem ou informação que contribua de maneira qualitativa no processo de 

ensino/aprendizado, mas devemos pontuar que este recurso ainda não atinge a 

maioria dos alunos. 
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 Importante destacar que observamos também que alguns professores usam 

livros como materiais didáticos para trabalhar com o ensino da matemática e, são 

livros que contextualizados na realidade do aluno.  

Podemos mencionar o livro da Família Gorgonzola, que é um exemplo 

clássico do que foi descrito anteriormente, pois a todo o momento são utilizadas as 

estratégias lúdicas para que o aluno perceba que é possível trazer a matemática 

para a vida cotidiana. Utilizando-se dessas estratégias consegue-se trabalhar com o 

senso-crítico dos alunos por meio da interpretação e produção da história contada. 

O livro apresenta uma historia em que é possível o aluno dar um final a narrativa de 

acordo com a sua interpretação do texto e, com isso ele acaba desenvolvendo 

algumas habilidades importantes e despertando o interesse do aluno pela disciplina 

de matemática. 

Neste sentido Saviani destaque que, 

  

A educação é entendida como mediação no seio da prática social 
global. A prática social se põe, portanto como ponto de partida e o 
ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método 
pedagógico que parte da prática social em que professor e aluno 
se encontram igualmente inseridos ocupando, porém, posições 
distintas, condição para que travem uma relação fecunda na 
compreensão e encaminhamento da solução dos problemas 
postos pela prática social (problematização), dispor os 
instrumentos teóricos e práticos para sua compreensão e solução 
(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos 
integrantes da própria vida dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2005, p. 
263).  

 

Neste contexto fica evidente a importância da relação professor aluno, da 

formação continuada desse docente, pois o professor deve conhecer seus alunos, 

trabalhar com a teoria e a prática de forma dinâmica, pois vivemos em um mundo 

globalizado, onde tudo muda constantemente. 

 O professor, por meio do conhecimento, precisa estimular seus alunos para 

que sejam capazes de refletir, ter opinião própria, trazer o senso critico dos 

indivíduos, incentivar a busca pela pesquisa, despertando a necessidade de ir atrás 

do saber, mostrando-lhe a importância de sua existência.  

Teruya ET AL (2007) cita que Vygotsky (1991) relaciona a educação com a 

produção material dos homens, como um processo histórico e cultural. É por meio 
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da mediação, que o professor tem a possibilidade de assegurar aos alunos, os 

conhecimentos historicamente acumulados e a compreensão da realidade. 

Neste sentido outro fator importante obtido por meio da observação do 

trabalho docente, é que alguns professores ensinam valores que serão essenciais na 

formação do aluno, mesmo que não inseridas nas diretrizes curriculares da 

educação básica, com os exemplos obtidos diariamente dentro do espaço escolar, 

assegurando autonomia de escolhas para o aluno na relação ensino/aprendizagem. 

A interação dos alunos nas aulas e nas mais diversas disciplinas é essencial, 

pois o professor precisa priorizar o conhecimento na intencionalidade da relação 

ensino/aprendizado, tendo em vista um olhar mais amplo, e levando em conta a 

realidade dos seus alunos, é necessário aproveitar as experiências que os 

professores tiveram para trabalhar em prol do conhecimento, partindo do 

pressuposto de que o aluno não é um papel em branco.   

Enfim, concluímos através da observação, que é uma estratégia de pesquisa, 

cujo comportamento do aluno pode dar muitas indicações de como está a relação 

professor/aluno na perspectiva do ensino/aprendizagem. 

Destacamos ainda a necessidade de se pensar criticamente a relação de 

ensino/aprendizagem a partir de estratégias de conteúdo/forma e método/ensino, o 

que traz diferença significativa no planejamento de ensino quando estes elementos 

são considerados de forma crítica. A importância de conhecer os alunos é evidente, 

pois os mesmos não são uma tábula rasa, a necessidade de o professor trabalhar 

com diversas estratégias para facilitar o entendimento e a assimilação dos 

conteúdos se faz necessária. 

Mencionamos que, nas series iniciais é importante que os alunos sejam 

estimulados ao interesse pela leitura e o desenvolvimento do raciocínio da lógica 

matemática, trazendo valores essenciais para a sua formação e dando-lhe 

autonomia para que seja capaz de refletir e desenvolver senso crítico.  
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Esta pesquisa tem por objetivo investigar as práticas de Língua Portuguesa 

desenvolvidas no 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola do campo 

localizada no município de Araucária, região metropolitana de Curitiba, Paraná, 

Brasil. A origem da pesquisa teve início a partir do meu ingresso no Mestrado e, 

posteriormente, ao integrar o grupo de pesquisa no Programa do Observatório76 da 

Educação, que promove diversos eventos, como encontros, investigações, 

seminários, palestras e diversas indagações, com a finalidade de buscar reflexões 

sobre várias temáticas, entre elas as práticas pedagógicas desenvolvidas no 

                                                           
76 O Programa do Observatório da Educação/CAPES/INEP – modalidade em rede, foi aprovado pelo 
Edital nº 038/2010, intitulado “Realidade das escolas do campo na região Sul do Brasil: Diagnóstico e 
intervenção pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento e formação de professores”. O 
projeto está sendo desenvolvido desde fevereiro de 2011, em parceria pelas seguintes instituições: 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (proponente), Universidade Federal de Pelotas, Rio 
Grande do Sul (UFPel) e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Os critérios de escolha das escolas 
foram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

                                                   

mailto:elaine.enaile@hotmail.com


 
 

375 
 

cotidiano da sala de aula no âmbito escolar no qual ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem.   

 É emergente a necessidade de todos os profissionais da área de educação, 

especialmente os de Língua Portuguesa, garantir aos alunos condições para se 

apropriarem efetivamente da alfabetização e do letramento. Em alguns momentos, 

constatamos que os alunos passam toda a sua vida escolar como analfabetos 

funcionais77, ou que ao término do Ensino Fundamental ou Médio saem em 

condições precárias de uso da leitura e escrita e de conhecimentos, 

consequentemente acabam ingressando no mercado de trabalho, propagando, 

assim, o processo de exclusão social.       

A educação é um dos requisitos mais relevantes para a construção de uma 

sociedade democrática e socialmente desenvolvida, que favoreça a formação do ser 

humano capaz de adquirir o conhecimento e o desenvolvimento dos seus 

potenciais, através de uma aprendizagem significativa que o leve a um (re) pensar e 

agir diferente diante de uma sociedade grafocêntrica como a atual. 

Saviani (1997), ao abordar a relevância da educação, destaca que é por ela e 

pelas relações sociais que o ser humano se desenvolve e que não há sociedade sem 

educação. Reitera ainda que a educação está a serviço das classes sociais de uma 

determinada época e há muita dependência aos interesses de determinados grupos 

privilegiados. 

Quanto à justificativa da pesquisa consideramos alguns aspectos relevantes. 

Primeiro, pela necessidade de pesquisas nesta área e por ser uma temática muito 

instigante e complexa. Segundo, por atuar como professora, sempre indagando 

acerca da aprendizagem dos alunos, enfrentando desafios, algumas angústias 

diárias, e também presenciando momentos de reflexões no âmbito escolar sobre a 

prática educativa, percebemos os inúmeros questionamentos dos educadores 

numa tentativa de dar novos significados ao processo de alfabetização e 

letramento. E, por último, tentando compreender como vem sendo desenvolvido o 

processo de alfabetização na perspectiva do letramento, tendo em vista que desde 

                                                           
77 A terminologia Analfabetismo Funcional passou a ser utilizada a partir de 1990, sendo 

recomendada pela UNESCO nos anos 1970. Preconiza-se que os indivíduos sabem ler e escrever, 

palavras, frases e até textos, porém isso não garante o exercício das práticas de leitura e escrita, de 

forma que venha fazer uso efetivamente daquelas práticas que se fazem necessárias para exercer 

plenamente a cidadania. 
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a década de 1980, frente às novas exigências estabelecidas pela sociedade atual, a 

função da escola não é apenas ensinar a ler e escrever, mas fazer que o aluno possa 

refletir sobre os usos e funções que a leitura e a escrita trazem para o seu cotidiano 

para que possa participar plenamente na sociedade altamente globalizada.         

A presente pesquisa é de abordagem qualitativa. Parte de observação 

participante, notas de campo, relatos, questionários, estudo teóricos relacionados a 

temática, análise documental e registro fotográfico das atividades diárias 

desenvolvidas pela professora de Língua Portuguesa, da caracterização da escola e 

comunidade. 

 

 

DISCUTINDO ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Durante muitas décadas, os estudos e reflexões acerca da alfabetização no 

Brasil estiveram centrados no processo de métodos, mais conhecidos como 

métodos tradicionais. A maior preocupação da escola era o ensino do sistema 

alfabético e ortográfico da escrita. Nessa época, muitos métodos foram utilizados, 

sendo marcados por vários momentos históricos. 

Nota-se que de alguns anos para cá, após pesquisas e trabalhos realizados 

acerca da temática, a concepção de alfabetização aos poucos vem mudando, não se 

restringindo somente às técnicas e métodos tradicionais referentes ao domínio do 

código escrito, mas nos mostra o processo de alfabetizar como sendo um 

fenômeno que inclui várias perspectivas acerca de seu conceito, especificidade e 

natureza, devido ao seu caráter multifacetado, daí a necessidade de se considerar 

sua relevância para o desenvolvimento de uma prática pedagógica mais eficiente.  

A terminologia “letramento” foi utilizada pela primeira vez no Brasil pela 

autora Mary Kato em 1986 numa obra intitulada “No mundo da escrita: Uma 

perspectiva psicolinguística”. Entretanto, Paulo Freire utilizou o termo alfabetização 

com um sentido próximo do letramento, para designar uma prática sociocultural de 

uso da língua escrita que vai se transformando ao longo do tempo, segundo a época 

e os sujeitos que a usam, podendo vir a ser libertadora.  “Aprender a ler, a escrever, 

alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu 
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contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica 

que vincula linguagem e realidade. (FREIRE, 1989, p. 08)  

Kleiman (1995, p. 19) destaca que o letramento é “um conjunto de práticas 

sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos”. A concepção da autora nos mostra a necessidade de 

entender as práticas de letramento que são desempenhadas fora da escola, uma 

vez que, numa sociedade letrada como a atual, mesmo aqueles indivíduos que não 

dominam o código escrito e que não receberam a educação formal, podem ser 

considerados letrados, pois vivenciam em seu cotidiano práticas envolvendo a 

leitura e escrita por conviverem com os diversos gêneros textuais existentes em seu 

contexto social. 

 O fenômeno letramento, para Soares (2006, p. 39), “é o resultado da ação 

de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e da escrita. O estado ou 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-

se apropriado da escrita e de suas práticas sociais.”  

Em síntese, a partir do momento que o indivíduo envolve-se em práticas de 

leitura e escrita, passa a ter outra condição com novas formas de inserção cultural, 

possibilitando ter outra condição social, cultural, política e cognitiva. Portanto, 

segundo a autora, os indivíduos que têm acesso a essas práticas sociais se diferem 

daqueles que não têm.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o presente momento foi possível constatar um ensino tradicional, com 

práticas e atividades fragmentadas, descontextualizadas e distantes da realidade 

dos sujeitos. Uma atividade considerada comum na turma investigada é a resolução 

de simulados da Prova Brasil, que acontece praticamente em todas as aulas, com 

exercícios mecânicos e repetitivos. Entendemos que a tarefa do professor é mais 

ampla: deve ultrapassar a mera transmissão de conteúdos prontos e enfatizar a 

formação humana de forma crítica na sociedade. Em suma, os educandos precisam 

se questionar como sujeitos históricos. Nessa perspectiva, citamos Freire (1996 p. 
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22), que ressalta: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção.”  

Veiga (1994) destaca que “o professor deve se preocupar também com a 

visão crítica do conhecimento que está sendo transmitido. Essa é uma condição 

necessária para que o conhecimento tenha significado e valor educativo para o 

aluno”. (p. 86) 

A frequência de desenhos fotocopiados é uso constante nas aulas de Língua 

Portuguesa. Estes são entregues aos educandos para serem pintados e/ou também 

servirem de suporte para a produção de reescrita de textos e frases.    

Segundo Martins (1991), a concepção de educação não pode se limitar 

apenas à questão da distribuição de conteúdos estruturados pelo educador, nem à 

organização de temas segundo os interesses individuais dos educandos, mas inclui a 

sistematização coletiva de conteúdos, que envolve a coletivização da prática social 

dos educandos, que, problematizada, consequentemente irá gerar questões para 

serem estudadas durante as aulas. 

Observamos que a biblioteca apresenta fragilidades: têm inúmeros 

exemplares de livros didáticos, alguns recebidos de doações e outros encaminhados 

pelo MEC, vários dicionários com nomenclaturas que não se usam mais, há poucos 

livros de literatura infantil, literatura infantojuvenil, enciclopédias, clássicos da 

literatura brasileira, entre outros. Não encontramos atividades demonstrando o 

exercício da escrita espontânea dos alunos, tais como, redações, varais de leitura, 

cartazes e outros suportes que revelam a presença da escrita nesse local, o que 

geralmente é comum encontrar nesses ambientes, ou seja, a escola apresenta 

poucos recursos audiovisuais.    

Soares (2006) caracteriza condições relevantes para o letramento; uma delas 

é que haja disponibilidade de material de leitura. O que ocorreu nos países de 

Terceiro Mundo é que se alfabetizam os alunos, mas não são oferecidas condições 

para eles lerem e escreverem. Muitas vezes não há material à disposição deles, por 

exemplo, revistas. Por último, não é demais lembrar que o preço dos livros é 

inacessível para boa parte dos alunos das escolas públicas do Brasil.  
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O presente feito explicita algumas das facetas da Intervenção 

Psicopedagógico Institucional em uma Escola da Rede Pública Municipal de Ensino 

Fundamental, localizada na zona rural em uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, 

realizada sob a égide da Intervenção Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

A instituição escolar, bem como os demais integrantes da comunidade 

escolar, objetos da intervenção, relatam algumas queixas com relação a problemas 

escolares apresentados pelos alunos e a falta de mecanismos, no Projeto Político 

Pedagógico, que possam minimizar ou dirimir os conflitos. Diante desses aspectos 

faz-se necessário investigar os elementos fáticos que possam estar contribuindo 

para essa problemática a fim de intervir para que possamos como psicopedagogos 

desvelar possibilidades para um melhor funcionamento institucional. 
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PROBLEMA 

 

O Fazer Pedagógico prejudicado pela indisciplina dos alunos; desmotivação e 

desinteresse; falta de comprometimento das famílias. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Fazer Pedagógico, necessita ser contextualizado com a realidade e 

anseios da comunidade escolar, realidade demonstrada no cenário socioeconômico 

e político-social. As relações da sociedade afetam o Fazer Pedagógico da escola, 

bem como afetam a sua realidade administrativa. Desconsiderar o fator social, no 

qual a escola está imersa, no planejamento educacional, pode criar conflitos ou 

perdas nos resultados da ação planejada. Sendo assim, é preciso traçar o perfil da 

comunidade e do contexto educacional, buscar uma imersão na comunidade 

durante o processo de planejamento, com vistas a uma ação com reciprocidade 

entre os integrantes da comunidade escolar. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Apontar ações para a Comunidade alvo do processo de Intervenção 

Psicopedagógico Institucional que possibilitem contribuições para a Comunidade de 

Aprendizagem do Ensino Fundamental Rural.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Projeto de Intervenção Psicopedagógico Institucional desenvolveu-se sob 

a égide de uma acurada análise e reflexão dos dados coletados durante as 

entrevistas com grupo integrante da instituição (diretora, coordenadora, 

professores, pais, alunos e demais funcionários), observa-se um registro em comum 
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em relação a conduta de alguns alunos, a indisciplina destes, a falta de motivação e 

de interesse pelas aulas e conteúdos ministrados no processo ensino/aprendizagem 

dos mesmos. 

Informes da Equipe Diretiva apontam para o fato de que os alunos 

percorrem longa quilometragem utilizando o transporte escolar devido à 

localização da escola ser em zona rural e as estradas não contarem com 

pavimentação, sendo assim as estradas sofrem constantes alterações com os 

fenômenos climáticos chuva e seca.  

A comunidade escolar é formada por uma comunidade multiétnica na qual 

predominam afrodescendentes, alemães, franceses e italianos, de modo geral, 

estes segmentos estão integrados em espaços culturais específicos de cada etnia ou 

em espaços multiétnicos tais como: Instituições Religiosas Católicas, Espíritas e 

Luteranas; Associações Esportivas; CCN - Centro Cultural Nativista (atua em 

conjunto com a escola em foco). 

 

 

DISCUSSÕES 

 

A referida comunidade apresenta peculiaridades, em virtude de a 

organização econômica local mesclar características rurais típicas da agricultura 

familiar com características tipicamente urbanas uma vez que parte considerável da 

população exerce atividades típicas de zona urbana e residem pequenos 

aglomerados urbanos. 

O Fazer Pedagógico, necessita ser contextualizado com a realidade e anseios 

da comunidade escolar, realidade demonstrada no cenário socioeconômico e 

político-social. As relações da sociedade afetam o fazer pedagógico da escola, bem 

como afetam a sua realidade administrativa. Desconsiderar o fator social, no qual a 

escola está imersa, no planejamento educacional, pode criar conflitos ou perdas nos 

resultados da ação planejada. Sendo assim, é preciso traçar o perfil da comunidade 

e do contexto educacional, buscar uma imersão na comunidade durante o processo 

de planejamento, com vistas a uma ação com reciprocidade entre os integrantes da 

comunidade escolar. 
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“É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. “É 
uma metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos 
os agentes da instituição.” (VASCONCELLOS. 1995, p. 143).   

 

Sob esse enfoque Projeto Político Pedagógico desenvolve-se um agir 

comprometido com os grupos envolvidos no processo educacional, que ao seu 

tempo necessitam participar desse processo de reflexão-ação-reflexão que leva a 

comunidade a elaborar o documento aglutinador dos elementos da comunidade 

escolar denominado Projeto Política Pedagógica.  

No processo de execução da intervenção realizou-se entrevistas com os 

diversos segmentos integrantes da instituição, a observação/avaliação das 

características físicas e organizacionais da escola (Projeto Político Pedagógico); 

observação na sala de aula e intervalo; aplicação de questionário aos docentes e 

aplicação de uma dinâmica de grupo com os mesmos. 

 

Educar é estabelecer uma atividade unitária onde a mente humana, por 
meio de procedimentos analíticos, possa estabelecer uma nova síntese 
que possibilite a inserção de informações, convertidas em conhecimento, 
em uma nova perspectiva (...). (VIGOSTSKY, 1987, p. 122). 

  

Sob os auspícios da análise dos materiais/métodos aplicados no transcurso 

da E.O.C.A. (Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem), elaborou-se o nosso 

sistema primário de hipóteses que se detalhará no informe psicopedagógico. Para 

tanto utilizamo-nos de uma mescla de elementos coletados para análise com as 

queixas apresentadas pela instituição. Destacam-se neste rol atos de indisciplina 

dos discentes, a desmotivação e desinteresse pelas aulas e conteúdos ministrados e 

o baixo comprometimento familiar para com o processo ensino/aprendizagem. 

A instituição escolar, bem como os demais integrantes da comunidade 

relatam algumas queixas de problemas escolares apresentados pelos alunos e a 

falta de mecanismos, no Projeto Político Pedagógico, que possam minimizar ou 

dirimir os conflitos. 

Salienta-se neste cenário a necessidade da união/interação da comunidade 

escolar como um todo (equipe diretiva, professores funcionários, alunos e 
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familiares) para que juntos construam um caminho para sanar os problemas e desta 

forma tenham êxito na construção do Fazer Pedagógico. 

Tendo em vista o cenário conflituoso, sugerem-se algumas ações a serem 

desenvolvidas: palestras e reuniões com todos os segmentos da instituição, com o 

intuito de construir a fundamentação teórico-prática acerca das questões em foco 

(violência escolar, indisciplina escolar, papel da família no processo ensino-

aprendizagem, etc.); bem como, proporcionar momentos de lazer e descontração 

no ambiente institucional para todos os segmentos da comunidade escolar, na 

forma de gincanas, concursos, jogos, dentre outras dinâmicas de caráter lúdico 

educativo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho Psicopedagógico é uma atuação em áreas distintas, de modo 

preventivo e também de modo terapêutico, com o intuito de perceber os meandros 

do desenvolvimento e da aprendizagem humana, servindo-se de múltiplos 

estratagemas para interferir na problemática que intervém na construção cognitiva 

do aprendiz.  

Deste modo, a elaboração deste relatório instrumentalizou-me com 

elementos para compreender o Fazer Pedagógico da Escola, a partir de uma 

perspectiva global, que possibilitou percepções para sugerir ações de interferência 

de modo a contribuir para a ação coletiva dos diversos segmentos que a integram. 

A escola ocupa importante papel de mediadora no processo do Fazer 

Pedagógico, bem como agente de transformação social. Nesse contexto surge a 

necessidade de desenvolver práticas para que a Comunidade Escolar supere as 

dificuldades de aprendizagem e para tanto necessita desenvolver ações específicas 

para desenvolver um trabalho consciente e que possibilite o desenvolvimento de 

todos os agentes inseridos no processo do Fazer Pedagógico. 
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O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e, deve atender a curiosidade do educando em diversos campos. 

Entretanto, as leituras escolhidas, não devem ter somente uma obrigação didática. 

Ao escolher livros literários para oferecer aos seus educandos, o professor pode e 

deve utilizar recursos pedagógicos para complementar e aprofundar os conceitos 

de linguagem que compõem o processo de ensino aprendizagem. Pois é por meio 

de prática de leitura que se aumenta a possibilidade do leitor compreender o que 

esta lendo e, também o de construir textos com significados.  

Ao desenvolver um trabalho de leitura em sala de aula, o professor dos 

anos iniciais do ensino fundamental precisa ter consciência de que deve iniciar na 

criança às habilidades de leitura e dessa forma abrir-lhe as portas do conhecimento. 
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PROBLEMA 

 

Enquanto leitor o educando deve, ao longo de sua vida, manter-se 

conectado a toda produção do pensar, agir e criar, e a toda forma de registros e 

formatos de textos escritos. Sabendo disso são vários os questionamentos: Qual a 

função social da leitura e sua importância na formação do educando? Como orientar 

o aluno na escolha de livros e textos adequados a sua idade? Como fazer com que a 

leitura não passe de uma fase, mas que se transforme em um hábito, em uma 

necessidade, em uma curiosidade permanente? Como realizar um trabalho que 

venha propiciar ao educando uma formação crítica a respeito das diversas 

linguagens de textos? 

Assim: como o professor em sua prática docente, poderá desenvolver um 

trabalho de leitura em sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental para a 

formação de leitores competentes?  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Devido às mudanças que vem ocorrendo com grande rapidez na sociedade 

em suas diversas instituições, seja na família, nas relações de trabalho ou no 

governo, surge a necessidade de desenvolver um projeto de leitura nas escolas para 

que venha chamar a atenção dos seus alunos. Para que isso ocorra, o professor 

deverá, em seu projeto, oferecer aos seus educandos leituras que possam 

possibilitar à indagação, a pesquisa, a curiosidade, a criação. Ao ler eles devem 

desenvolver um pensamento crítico do contexto atual, no âmbito político, cultural, 

econômico e social. 

A função do presente trabalho visa entender o papel do professor de 

literatura nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como os métodos utilizados 

pelos professores para desenvolver leitores conscientes, críticos e reflexivos para 

exercer seu papel na sociedade e sua cidadania. 
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OBJETIVOS 

 

Analisar o trabalho do professor nos anos iniciais do ensino fundamental 

para a formação de leitores competentes. 

Buscar entender como o professor poderá desenvolver um trabalho de 

leitura em sala de aula. 

 Compreender que tipos de leitura ele pode propor aos educandos para 

incentivar e despertar o interesse, de forma que venham a desenvolver a 

curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura. 

Reconhecer a função social da leitura e sua importância para que o 

educando venha a ampliar suas competências e suas habilidades no processo do 

ensino-aprendizagem. 

Entender como o trabalho com leitura, poderá contribuir para uma reflexão 

crítica no processo de socialização por meio da interação entre família e escola. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

A metodologia utilizada será em forma de pesquisa bibliográfica, tendo 

como base teórica as ideias de autores como Maria Dinorah Luz do Prado, Maria 

Helena Martins, Marcia Morais da Costa, Vera Teixeira de Aguiar, entre outros. O 

resultado, desta pesquisa, buscará compreender como a leitura realizada de 

maneira prazerosa influencia no desenvolvimento das crianças, como por exemplo, 

desenvolver a curiosidade, incitar a fantasia, liberar emoções, a imaginação, à 

criatividade, o raciocínio, bem como a socialização e a afetividade. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, a leitura é um processo no 

qual o leitor realiza um trabalho ativo, não se trata simplesmente de extrair 
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informação da escrita, mas sim de uma atividade que implica a compreensão e a 

análise que o leitor consegue fazer de sua própria leitura. 

Dessa forma, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 2000, p. 54), para que um leitor venha a se tornar um leitor 

competente, ele deve ser capaz, por iniciativa própria, de escolher estratégias 

adequadas para selecionar trechos dentro de um texto, de forma que atendam sua 

necessidade.  

 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o 
que lê: que possa ler também o que não esta escrito, identificando 
elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e 
outros textos já lidos: que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos 
a um texto: que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da 
localização de elementos discursivos.  

 

Sendo assim, o professor dos anos iniciais do ensino fundamental para 

formar um leitor competente, deve incluir em seus trabalhos de leitura em sala de 

aula, uma aprendizagem que construa na criança uma consciência significativa de 

valores humanos, sociais, econômicos, científicos, filosóficos, sociológicos, entre 

outros. 

A leitura da palavra, da frase e da sentença, (Paulo Freire, 2005, p. 17) não 

deve significar uma ruptura com a leitura do mundo da criança: 

 

Os textos oferecidos as crianças não devem ser somente páginas escritas 
sem significado, ele deve trazer experiências de vida, onde o aluno passa 
reler seus momentos fundamentais de seu cotidiano deve oferecer 
inquietude, levantar a curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, 
como algo a serem desvelados e não como algo parado, os alunos não 
precisam memorizar o texto, a história, mas devem aprender a sua 
significação.  

 

Para desenvolver educandos com hábitos de leitura, é necessário que o 

professor venha a oferecer para as crianças, livros que chamem a atenção e sejam 

adequados a idade dela, não deve ser algo obrigatório e sim prazeroso, deve deixar 

livros ao alcance das crianças para que as mesmas possam folhear e escolher o que 

mais lhe chamar a atenção. 

Segundo Marta Morais da Costa, (Marta Morais da Costa, 2007, p. 11) 
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A metodologia do ensino da literatura infantil em sala de aula pode 
contribuir para a melhoria das demais disciplinas da escola, bem como 
para o crescimento pessoal, psicológico, relacional e cultural das crianças 
leitoras. 

 

De acordo com Maria Alice Faria, é necessário que o professor, como 

mediador de leitura, conheça razoavelmente bem as instâncias dos discursos 

literários, assim, ele poderá perceber as sutilezas e as muitas maneiras de ler um 

livro. Com isso atender sempre ás expectativas e competências dos pequenos 

leitores, e dessa forma, tornar a atividade de leitura em sala de aula muito mais rica 

e prazerosa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa é muito importante para que haja a concretização da 

formação acadêmica. Dessa forma, será possível entender melhor como se dá o 

desenvolvimento do trabalho de leitura em sala de aula, e de como o professor 

poderá desempenhar sua função de mediador do conhecimento, desenvolvendo no 

educando sua consciência política, cultural, social e de cidadão. 
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Palavras-Chave: Contação de História. Leitores. Educação Infantil.  

 

O presente trabalho visa reconhecer a importância dos contos de fadas 

para o desenvolvimento da criança na idade em que todos os hábitos se formam. Ao 

mesmo tempo, pretende-se incentivar a contação de histórias feita por adultos para 

crianças da educação infantil.  

De acordo com a psicologia do desenvolvimento, as estruturas psíquicas 

das crianças são construídas de 0 a 6 anos. Histórias como fábulas, lendas, 

aventuras e reais criam o imaginário na criança, permitindo o processo de 

simbolização e percepção da realidade exterior. O processo de contação de 

histórias contribui para transformar a criança em um sujeito ativo nas relações 

sociais, auxiliando no seu desenvolvimento, favorecendo seu vocabulário, bem 

como a leitura e o aprendizado.  

Portanto, pode-se perguntar até que ponto a contação de histórias na 

educação infantil contribui para o processo de formação de leitores. A questão 

justifica-se pela falta do hábito de leitura no ambiente escolar e no familiar ser um 

dos fatores que interfere na aprendizagem dos educandos.  
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Percebe-se que as histórias infantis contadas por adultos na dinâmica familiar  

contribuem para a formação de vínculos e levam a criança a reproduzir suas 

percepções nas brincadeiras, na   interação social e em sua vivência  com os 

professores, no ambiente escolar. 

Portanto, a contação de histórias para as crianças, além de ser um momento 

fascinante, é o começo de um longo caminho de descobertas e da compreensão do 

mundo. Favorece o desenvolvimento da imaginação, da compreensão das emoções 

e dos sentimentos de forma amorosa, prazerosa e, acima de tudo, significativa, pois 

durante a contação, há uma construção de vínculos com o professor ou com os 

familiares. 

Assim, tem-se por objetivo geral resgatar a importância da literatura infantil 

e o prazer pela leitura. Como objetivos específicos, pretende-se incentivar o espírito 

crítico e as atitudes positivas, valorizando o processo de construção do 

conhecimento e possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem. O intuito é o de 

estimular nas crianças a capacidade de compreender o mundo em que vivem por 

meio da leitura e vivenciar o faz de conta, presente nas histórias de fábulas, lendas, 

aventuras e reais, da literatura infantil. Assim, será despertada a imaginação e a 

criatividade na criança.  

O presente trabalho enfatiza a importância do contato da criança com as 

histórias e com os livros desde cedo e a relevância da afetividade desencadeada no 

momento da contação de uma história.  

Segundo Abramovich (2006, p. 56),  

 

 

É de fundamental importância que o professor da educação infantil conte 
histórias para seus alunos, pois o ouvir histórias pode estimular o 
desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o 
brincar, o ver o livro e o escutar novamente a mesma história, ou seja, de 
uma história pode nascer muitas possibilidades, e uma delas é o vinculo 
afetivo. 

 

Portanto, o professor é um mediador entre a fase que a criança se encontra 

e a fase em que ela deverá chegar. Sendo assim, é relevante a pesquisa na formação 

profissional do futuro pedagogo. 

Para Rosenau (2012, p.135): 
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 A pesquisa desenvolve habilidades e capacidades para a realização da 
investigação em educação, além de habilidades de produção de texto 
científico e a autonomia. A tendência de quem pesquisa (lê, analisa, 
reflete, estabelece relações) é avançar e ampliar o seu próprio 
conhecimento a cada dia. 

 

Nesse sentido, o planejamento, as propostas e os projetos educativos são de 

extrema importância para a formação do profissional da educação, ou seja, planejar 

é uma forma produtiva de organizar as condições de aprendizagem. 

Mas para que estes potenciais sejam efetivados na criança é necessário que 

o professor ative o vínculo afetivo, pois só essa atmosfera de trocas de amor, e 

afetividade pode impulsionar a criança a ser uma criança e, futuramente, um adulto 

seguro de si, um ser amado, compreendido e bem sucedido em sua totalidade. Tal é 

também a opinião de Bettelheim (1988, p. 34) em relação a esse aspecto da 

contação de histórias. 

 

Enfatiza que a partir dos estímulos das emoções, do intelecto e da 
imaginação, há consequentemente, o desenvolvimento da sabedoria, que 
tanto preocupa e são necessários a todos, em todos os aspectos de 
nossas vidas. (BETTELHEIM, 1988, p. 34) 

 

Segundo Coelho (2002, p. 45) a leitura, no sentido de compreensão do 

mundo, é condição básica do ser humano. A compreensão do sentido daquilo que 

cerca o indivíduo inicia-se quando bebê, nos primeiros contatos com o mundo. 

Entretanto, isso apenas acontecerá se os pais apresentarem à criança o mundo 

maravilhoso dos livros.  

Assim, garantir a qualidade dos livros e histórias para a criança desde seus 

primeiros anos de vida contribui significativamente para o desenvolvimento do seu 

pensamento lógico e também o da sua imaginação  que, segundo Vygotsky (1999, p. 

37), caminham juntos: “a imaginação é um momento totalmente necessário, 

inseparável do pensamento realista”.  

O pesquisador Costa (2007, p. 71) 
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Explica que são muitas as narrativas infantis que tratam da construção e 

da afirmação da identidade da criança, e a literatura, em sua natureza 

representativa e mimética, transforma em linguagem essa necessidade 

humana de construção da singularidade, de uma identidade idealizada 

porque não está definida, porque se encontra sujeita aos sabores e 

dissabores da vida.  

 

Para Cartaxo (2011, p.181), é necessário que as escolas fortaleçam os 

vínculos para estabelecer relações de confiança com as famílias, de modo a envolvê-

las no processo educativo.  

A fim de verificar as questões apontadas em relação ao processo de 

contação de histórias e seus efeitos no desenvolvimento da criança, adotou-se, 

como caminho metodológico, uma investigação de revisão da literatura sobre a arte 

de contar histórias na formação de leitores na educação infantil. Autores como 

Abramovich (2008), Costa (2007), Coelho (2002), Vygotsky (1999) foram analisados, 

entre outros. 

Para o momento da hora do conto, foram necessários alguns cuidados, 

como, por exemplo, criar um clima de suspense, apresentar a história do livro (Bom 

dia, todas as cores!, de Ruth Rocha) e continuar contando a história,  com 

entonação, ritmo e fidelidade ao texto, de tal forma a torná-la real no imaginário da 

criança. Realizar a hora do conto, com preparação e caracterização adequadas, 

pretende-se despertar nas crianças o interesse em explorar o mundo mágico da 

leitura. Ao final, foi organizada uma roda de conversa, durante a qual foram feitas 

algumas perguntas, a respeito da história: se gostaram, quais eram os personagens, 

etc. 

Concluímos que a presente pesquisa teve, como objetivos, resgatar valores, 

incentivar a expressão oral, desenvolver a imaginação e inserir a criança no universo 

da leitura. Destacou-se a importância de se contar histórias, pois as crianças passam 

a demonstrar, pelo narrador, muito mais do que magia, fantasia e imaginação. Pois 

esse é o momento no qual o professor pode mostrar sutilmente sentimentos como 

amor, afeto e carinho. Ou seja, o envolvimento entre a criança e o adulto vem somar 

para uma relação vincular no ambiente escolar. Ao longo do presente trabalho, esse 

vínculo é citado como um elo que irá contribuir para a vida da criança, não somente 

naquele momento vivido, mas também pelo resto de sua vida.  
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Uma das tarefas mais difíceis e importantes é o de auxiliar a criança no seu 

desenvolvimento e ajudá-la a encontrar significado em sua vida. Com isso “os jogos 

de faz de conta auxiliam no controle emocional da criança” (RAU, 2011, p. 82).  

Sendo assim, quando o momento da contação de histórias acontece, 

inicialmente, dentro da dinâmica familiar, possibilita o início do gosto pela leitura, da 

prontidão para o aprendizado, bem como, a construção do ser humano. Em outras 

palavras, de uma criança e, no futuro, um adulto seguro de si, um ser amado, 

compreendido e bem sucedido como um ser humano em sua totalidade. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O tema de pesquisa definido foi as Licenciaturas e a formação de professores no 

Brasil considerando a importância deste profissional para o desenvolvimento do 

ensino na educação básica.   

 

 

PROBLEMA 

 

Como foi a trajetória da Sociologia no ensino secundário no Brasil e como estão 

sendo formados os professores dos cursos de licenciatura em sociologia hoje. 
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OBJETIVOS 

 

Compreender a formação do professor do curso de licenciatura em sociologia 

verificando sua articulação com a educação básica; buscar referenciais bibliográficos 

para o desenvolvimento do estudo; realizar o fichamento das leituras com 

elaboração de sínteses; desenvolver a articulação dos autores por sub-temáticas 

compondo o relatório final.  

 

 

PROCEDIMENTO MÉTODOLÓGICO 

  

Para o desenvolvimento do estudo foi feita a pesquisa do tipo bibliográfica, que 

envolve os seguintes passos: localização dos referenciais, fichamento e leitura dos 

textos; elaboração de sínteses de cada um dos autores; sistematização das leituras 

compondo itens de assuntos; redação final. Na localização dos referenciais foi feita 

consulta a pesquisadores especializados em cada uma temáticas do estudo. Com 

base nestas indicações é que foi elaborada a lista de autores a serem estudados.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os temas analisados envolveram os cursos de formação de professores, 

especialmente as licenciaturas. Foi também estudado a sociologia como área de 

conhecimento e de ensino enfatizando as mudanças históricas no campo. Devido a 

esse motivo, foi possível encontrar algumas respostas sobre o motivo da disciplina 

de sociologia ter oscilado tanto nos currículos do ensino secundário. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível identificar que embora a formação passou a ser de nível superior, os 

cursos continuam híbridos, sem que a licenciatura  constitua-se com identidade 
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centrada na formação docente. Em relação à especificidade do campo da sociologia 

denota-se que esta é uma ciência gerada na modernidade, após a revolução 

industrial e que ocupa um espaço importante na área das ciências humanas. No 

entanto, o campo permanece sem contornos explícitos sobre os seus limites. Vale 

ressaltar, que a sociologia tem papel fundamental na análise das relações  sociais. 

As pesquisas originadas nesta área contribuíram para expressar as diferenças 

existentes entre os grupos sociais e o tratamento desigual entre estes grupos tanto 

quanto ao acesso aos bens sociais e culturais como na valorização e 

reconhecimento social. Destaca-se também a importância da inserção da sociologia 

como conhecimento básico na formação dos jovens contribuindo para uma 

formação política e de cidadania. 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Novas Tecnologias. Cultura Escolar. Práticas Pedagógicas. 

 

 

A presente proposta busca compreender as representações e as 

apropriações dos professores a partir da utilização das novas tecnologias 

educacionais no processo escolar de nível básico. Pretende verificar como a 

inserção e uso das novas tecnologias educacionais na escola possibilita ao professor 

superar as práticas escolares “tradicionais”, de modo a produzir uma nova cultura 

escolar. 

O modo como a tecnologia digital avançou na contemporaneidade, tem 

proporcionado significativas mudanças nas relações sociais. Cumpre notar, o fácil e 

rápido acesso as multiplicidade de informações mediante as redes virtuais. Não há 

dúvida que esse fenômeno alterou o comportamento social dos indivíduos. Para 

além do desempenho social, a lógica digital tem alcançado a escola desafiando a 
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configuração de novos discursos pedagógicos que, por sua vez, reverberam no 

cotidiano escolar através da produção de novas práticas educativas. 

A proposta de investigar o cotidiano escolar e as tentativas de se produzir 

uma prática pedagógica diferenciada a partir da utilização de tecnologias digitais na 

sala de aula de escolas de uma rede pública municipal de Curitiba e da região 

metropolitana, surgiu como possibilidade reflexiva. Procurou-se responder as 

indagações referentes a cultura escolar, especialmente por meio da investigação 

das rupturas e permanências das práticas pedagógicas na escola. 

Entende-se que a produção de uma mudança nas práticas não é garantida 

somente pela introdução dos recursos tecnológicos no ambiente escolar. É 

necessário perceber como as diferentes tecnologias foram inseridas, entendidas e 

apropriadas, incrementando e modificando os processos de ensino-aprendizagem, 

produzindo assim novas formas de ensinar e aprender. 

A presente pesquisa foi efetuada pelo levantamento bibliográfico. Por meio 

dele foi realizada a leitura de obras referentes a cultura escolar e as novas 

tecnologias educacionais, como os autores: Forquim (1993), Viñao Frago (2006), 

Chartier (1991), Kenski (2013) e Mill (2013). 

O levantamento empírico – ainda não finalizado – constituiu-se pela coleta 

de entrevistas a 20 professores. No entanto, diante da dificuldade de realizar as 

entrevistas gravadas, frente a inúmeras justificativas dos docentes, decidiu-se 

recolher os depoimentos pela aplicação de questionários.  

Até o momento, tomaram-se como sujeitos da pesquisa 14 professores 

atuantes na educação básica - séries iniciais do Ensino Fundamental - de escolas 

públicas da rede municipal de ensino da cidade de Curitiba e da região 

metropolitana. Desse montante de questionários, foi possível a realização de 

apenas uma entrevista gravada. 

Realizou-se inicialmente uma aplicação de um questionário simples, com 

perguntas fechadas e diretas; depois, com outro questionário, aplicaram-se 

perguntas abertas que interrogavam a formação, o tempo de formação e serviço, a 

utilização e a apropriação dos recursos tecnológicos, a metodologia aplicada em 

sala de aula por aquele professor e as dificuldades encontradas.  
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Com a entrevista gravada e os questionários em mãos, iniciou-se o processo 

de transcrição e análise. O próximo passo foi o cotejamento do material empírico 

com a revisão da literatura, gerando por fim, um relatório com a síntese dos 

resultados parciais. 

De modo muito parcial, observou-se até o momento, que as novas 

tecnologias educacionais, portanto, as tecnologias digitais estão se fazendo 

presentes gradativamente na sala de aula, e os professores se vêm desafiados 

diante delas. 

Além de lidar com o novo, na tentativa de superar as dificuldades quanto à 

interação e manuseio dos recursos tecnológicos, os sujeitos escolares se sentem 

provocados a avançar sobre as potencialidades metodológicas da tecnologia. 

Esse emaranhado de ações caracterizadas por tentativas frustradas ou bem 

sucedidas, por embates relutantes, por táticas e estratégias que conduzem às novas 

aprendizagens dentro da estrutura escolar invariante, incorpora o que 

denominamos junto com os autores citados, a cultura escolar. 

Nesta direção, é plausível afirmar que os desafios atuais impõem aos 

sujeitos escolares novas formas de lidar com o processo de ensino/ aprendizagem 

na escola. O desencadear dessas novas maneiras de ensinar e aprender, 

impulsionadas pelas inúmeras transformações da sociedade da informação, 

permitirão que uma nova cultura escolar se constitua e se consolide nos diversos 

níveis do sistema de ensino brasileiro. 

A inserção das novas tecnologias educacionais como instrumentos 

pedagógicos devem possibilitar a produção de uma aula mais atrativa e 

interessante. Contudo, verificou-se nesta pesquisa, conforme as informações dos 

questionários, que a maioria dos professores depoentes trataram as tecnologias 

digitais como instrumentos complementares às práticas pedagógicas tradicionais. 

 

 

[...] utilizo essa tecnologia mais para enriquecer as aulas. Nela podemos 
passar vídeos sobre um determinado assunto, jogos com atividades de 
língua portuguesa e matemática, um programa onde podemos montar 
diferentes aulas (P1, 2013). 
[...] o acesso à multimídia me proporciona a oportunidade de trazer com 
frequência vídeos, documentários, filmes, músicas, que tornam os 
conteúdos mais prazerosos para as crianças (P3 2013). 
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[...] foi uma novidade utilizá-la, nos dá a oportunidade de enriquecer os 
conteúdos com vídeos, ilustrações, etc. (P6 2013). 

 

Logo, o que se percebe é que a realidade é contraditória. Observa-se que as 

tecnologias digitais são apenas inseridas e utilizadas esporadicamente. Na grande 

maioria das vezes elas não são integradas às práticas pedagógicas diárias dos 

professores e ao processo de construção de conhecimentos dos alunos. 

Além disso, os professores sempre vinculam o uso dessas tecnologias como 

sendo divertida e lúdica. Quando questionados sobre a contribuição destas 

tecnologias nas aulas a resposta era: 

 

 

[...] acho que faz parte desta geração, é inerente a ela e nos ajuda a 
trabalhar com ferramentas pedagógicas que as crianças adoram. Elas 
aprendem, fazem atividade, com prazer, pois pensam que estão 
brincando, e, de fato, o lúdico dessas atividades com o uso da tecnologia 
é acentuado (P2 2013). 
[...] é altamente atrativa para as crianças, elas se concentram mais, e 
aprendem brincando, é o caso dos jogos (P11 2013). 

 

 

Neste sentido, pode-se dizer que ainda são tênues as transformações da 

prática pedagógica, mesmo que essa esteja inserida na cultura digital. Contudo, é 

inegável que a inserção das tecnologias digitais deve provocar uma transformação 

da prática pedagógica. As novas configurações das salas de aulas a partir das 

tecnologias digitais produz a constituição de uma nova cultura escolar. 

 

A substituição de uma tecnologia simples por outra mais complexas (e.g., 
quadro-negro e giz por lousa interativa) pode indicar progresso 
tecnológico, mas não garante por si só o aprimoramento da 
aprendizagem dos alunos. De fato, se a metodologia educacional 
tradicional for mantida, pode-se prever pouca ou nenhuma variação no 
rendimento escolar dos alunos, independentemente do emprego de 
tecnologias educacionais sofisticadas (como suportes às aulas presenciais 
ou na EAD) (MILL, 2013, p. 154). 

 

 

Por isso, verificou-se, até o momento, a dificuldade que a escola tem em 

transformar a sua prática. É importante considerar que na tentativa de inovar a 

escola com as novas tecnologias, deixam-se de lado as dificuldades dos professores 
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em trabalhar com as mesmas. Assim, as tecnologias digitais tornam-se apenas mais 

um elemento que desafio o professor no seu cotidiano. Alguns acreditam que as 

novas tecnologias utilizadas tornar suas aulas atrativas, mas conforme MILL (2013), 

“há educadores que desconfiam da capacidade das TICs promoverem a 

aprendizagem dos alunos”. 

Esse embate desenha o cotidiano da escola, e investigá-lo, é lançar mão da 

compreensão das representações e apropriações dos professores na produção das 

mesmas ou de novas práticas pedagógicas. 
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RESUMO 

Palavras-Chave: Aluno. Educação. Professor 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O papel da escola é educar qualquer criança para viver na sociedade. A 

escola tem normas como as tem a sociedade. A criança precisa aprender as normas 

na escola para depois aprender a cumpri-las na sociedade. 

Como se pode observar, o docente é o primeiro responsável direto pela 

formação dos alunos e sua inclusão na sociedade, levar ao conhecimento do 

estabelecimento de ensino as dificuldades de aprendizagem e atuar como um 

intermediário entre os alunos e a comunidade escolar são atitudes docentes de 

fundamental importância. 

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, convivem 

com outros alunos, professores e os que trabalham na instituição. Os professores, 
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por sua vez, também convivem com diferentes alunos, com diversos níveis de 

aprendizagem e de comportamento. A relação entre os homens é um tema tão 

importante que prendeu a atenção de inúmeros pensadores ao longo da existência 

humana.  

Nestes trabalhos observamos os princípios das seguintes correntes 

pedagógicas sendo: Tradicional, Escola Nova, Tecnicista, libertador e Histórico – 

Critica e suas relações com a educação. Essas escolas pedagógicas apresentam 

diferentes formas de relação aluno-professor, desde uma postura mais rígida por 

parte do professor, até teorias que colocam o docente no mesmo nível que os 

educandos, passando por outras nas quais o profissional da docência é visto como 

um facilitador ou incentivador do processo de aprendizagem. 

  

 

PROBLEMA 

 

Apresentar diferentes formas de relações entre alunos e professores e sua 

fundamentação no processo ensino aprendizagem. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Docente é o primeiro responsável direto na formação dos alunos para 

sua inclusão na sociedade visando um objetivo a atingir, ou seja, educar. Para tanto 

precisa conhecer as principais escolas pedagógicas e novos pensamentos, 

relacionados à educação.  

 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é discutir a relação entre professores e 

alunos e sua fundamentação pedagógica, relações estas que se modificam 
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conforme a época e evolução do pensamento social, ou seja, as mudanças sociais 

que aconteceram historicamente. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o presente trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica. Tivemos 

como principal fonte deste tipo de pesquisa, o pesquisador Denis, com a História do 

pensamento econômico, Marx com a sua obra contribuição á critica da economia 

política, Rousseau com: El contrato social o princípios de derecho político e, para 

finalizar, Suhr, com sua obra: Teorias do conhecimento pedagógico, entre outros 

que serão abordados no decorrer deste trabalho. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

A relação entre os homens é um tema tão importante que prendeu a 

atenção de inúmeros pensadores ao longo da existência humana. Platão e 

Aristóteles tentaram definir a posição dos homens nas classes sociais e seu papel na 

polis (DENIS, 1974, p. 15-59). Para Rousseau (1999, p. 14), o Contrato Social é a 

solução para que o gênero humano não pereça. Para Marx (2007), por sua vez, “... 

na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais”. 

Seja na administração da polis, seja para a manutenção do gênero humano, 

sejam dependentes ou não da vontade do homem, é certo que este se relaciona 

com outros, em diversas esferas da sociedade. O objeto do presente trabalho é a 

relação entre professores e alunos, relações estas que se modificam conforme a 

época, e a historia. Esta relação não se dá apenas dentro da sala de aula, mas em 

diversas instâncias e, com o aprimoramento das tecnologias, tais como as redes 

sociais, estas podem se desenvolver inclusive com maior proximidade. 
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O trabalho do docente não consiste apenas em ensinar. Segundo o artigo nº 

13 da lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, são incumbências deste: (i) participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; (ii) elaborar e 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; (iii)  zelar pela aprendizagem dos alunos; (iv) estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; (v) ministrar os dias letivos e 

horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; e (vi) colaborar 

com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (BRASIL, 

1996). 

Como se pode observar, o docente é o primeiro responsável direto pela 

formação dos alunos e sua inclusão na sociedade, levar ao conhecimento do 

estabelecimento de ensino as dificuldades de aprendizagem e atuar como um 

intermediário entre os alunos e a comunidade escolar. 

Não há unanimidade sobre como deve ser a relação entre o professor e o 

aluno. Ao longo do tempo, diversas correntes de pensamento pedagógico deram 

diferentes opiniões a respeito. Suhr (2011, p. 82) separa as diferentes vertentes 

pedagógicas em dois grandes grupos: as teorias não-críticas e as críticas78. Entre as 

primeiras, consideradas também teorias liberais, estão a pedagogia tradicional, a 

Escola Nova e a pedagogia tecnicista. 

Segundo a pedagogia tradicional, a relação entre professores e alunos era 

autoritária, e os alunos deveriam ficar em silêncio no decorrer das aulas. (SUHR, 

2011, p. 85). 

 

A interlocução era somente entre o aluno e o professor e vigorava o 
silêncio, considerado necessário para que os alunos permanecessem 
atentos à exposição oral feita pelo professor. Portanto, a disciplina era 
rígida, imposta, sendo permitido inclusive o castigo (idem, grifos no 
original). 

 

                                                           
78 As concepções não-críticas de educação entendem a sociedade como “essencialmente 
harmoniosa”, tendendo à integração dos seus membros. Essas concepções defendem a manutenção 
da “ordem” da sociedade, com as suas diferentes classes sociais. As concepções críticas, por sua vez, 
concebem a sociedade como sendo marcada por conflitos entre as classes sociais, partindo de uma 
análise crítica da sociedade (SUHR, 2011, p. 68-69). 
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Já para a Escola Nova, baseada na concepção de aprendizagem do 

interacionismo construtivista, baseado principalmente nos estudos de Jean Piaget, 

o diálogo entre os alunos deveria ser estimulado, de forma que o professor criasse 

as condições para que os alunos aprendessem. Assim, o processo de aprendizagem 

caberia aos alunos (idem, p. 97).  

A pedagogia tecnicista, por sua vez, atendendo a uma demanda 

específica79, pregava que a relação entre professor e aluno deveria ser estruturada e 

objetiva, cada um com papéis bem claros. Ao professor caberia a transmissão do 

conteúdo segundo técnicas definidas pelos especialistas, e ao aluno caberia um 

papel passivo, de aceitação do ensino que lhe era imposto. Dessa forma, os 

aspectos afetivos e pessoais eram desconsiderados (idem, p. 107). 

Na linha das teorias críticas, estão a pedagogia libertária, a pedagogia 

libertadora e a pedagogia histórico-crítica (idem, p. 139). Para a pedagogia libertária, 

a relação professor-aluno assume características próprias: 

 

Ambos [aluno e professor] são livres, estando numa relação em que cabe 
ao professor orientar, catalisar as reflexões, organizar em conjunto com 
os alunos os momentos de reflexão e se misturar a eles no decorrer do 
processo. A diretividade do professor não é desejável, assim como deve 
ser suprimida qualquer ameaça, obrigação, coação (idem, p.142). 

 

Para a pedagogia libertadora, por sua vez, a relação professor-aluno “deve 
ser horizontal, sem hierarquia nem diferenciação, de modo que educador e 
educando se posicionem, ambos, como sujeitos envolvidos no ato do 
conhecimento” (idem, p. 145, grifos no original). Ainda, “O professor é o 
coordenador de debates, que estabelece uma relação horizontal, adaptando-se às 
características e necessidades do grupo”. (GAZIM80 et. Al., 2005, apud SUHR, 2011, 
p. 145). 

Para a pedagogia histórico-crítica, que tem em Demerval Saviani o seu 
principal representante, a relação professor-aluno deve ser interativa: “ambos são 
sujeitos do processo ensino-aprendizagem, mas com papéis distintos”.  (SUHR, 2011, 
p. 156).  

 

 

                                                           
79 Demanda pela formação de mão-de-obra. Essa vertente ganhou força com a Ditadura 
Militar, instituída no Brasil de 1964 a 1985 (SUHR, 2011, p. 103). 
80  GAZIM, E. C. B. B. et. Al. Tendências pedagógicas brasileiras: contribuições para o debate. 

Revista Chão da Escola, Curitiba, n. 4, p. 41-52, out. 2005. 
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Para que a aprendizagem se efetive, esse profissional [o professor] 
precisa converter o saber objetivo em saber escolar, dosá-lo de acordo 
com a faixa etária e as condições de assimilação do grupo com o qual 
atua, mostrar que o conhecimento não é uma verdade estática, mas que 
está em processo de construção pela humanidade (idem). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essas seis escolas pedagógicas apresentam diferentes formas de relação 

aluno-professor. Desde uma postura mais rígida por parte do professor, as questões 

disciplinares, até teorias que colocam o docente no mesmo nível que os educandos, 

passando por outras nas quais o profissional da docência é visto como um 

facilitador ou incentivador do processo de aprendizagem. 

Deverá o professor, então, ter a sensibilidade para avaliar os diferentes 

aspectos sócio-econômico-educacionais dos seus alunos, assim como a filosofia da 

escola, para que possa empregar os seus métodos. A concepção histórico-crítica 

parece ser a mais adequada para promover um bom ensino, no entanto o docente 

deverá levar em consideração não apenas o currículo mínimo a ser ministrado, mas 

também a filosofia da instituição, como também observar como ocorre o processo 

de ensino e aprendizado de cada aluno individualmente, respeitando o seu tempo e 

sua forma de aprender. 
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RESUMO   

 

De acordo com o movimento de inclusão, toda pessoa precisa ser efetivamente atendida em todas 
as suas necessidades, no intuito de garantir seu pleno desenvolvimento. Apresentam-se, assim, os 
sujeitos com altas habilidades/superdotação – AH/SD, isto é, aqueles com potencial superior quando 
comparados com sua faixa etária. Diante desse cenário, falar de atendimento educacional torna-se 
imperativo, visto ser crucial para garantir tal premissa. Desse modo, pretende-se dissertar sobre as 
diferentes metodologias de ensino atreladas às práticas educativas destinadas aos alunos com 
AH/SD, na cidade de Curitiba, Paraná.  

 

Palavras-Chave: Altas Habilidades/Superdotação. Metodologias de Ensino. Enriquecimento 
Curricular.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Como parte da população da educação especial, o aluno com AH/SD, possui 

necessidades educacionais especiais. Necessita, portanto, de um atendimento 

diferenciado, que leve em consideração suas características, seu ritmo de 

desenvolvimento, interesses e habilidades (PALUDO, 2011). 

Posto isso, a política educacional brasileira (BRASIL, 2008), prevê o 

atendimento educacional especializado a essa população de alunos, no sentido de 

garantir o atendimento de suas necessidades educacionais especiais, de modo a 

propiciar o seu desenvolvimento.  

Entretanto, nem sempre ocorre a materialização desse direito, por 

diferentes razões. Uma das causas desse cenário pode ser o desconhecimento das 

possibilidades de atendimento e intervenção em relação às diferentes necessidades 

dos alunos com AH/SD.  

Diante disso, o Grupo de Pesquisa em Enriquecimento Curricular para 

Alunos com Altas Habilidade/Superdotação/Uninter tem dispensado atenção à 

investigação sobre as práticas educativas para atendimento educacional 

especializado aos alunos com AH/SD na cidade de Curitiba. A escolha por tal local 

deve-se ao fato de ser o contexto próximo, de atuação e de inserção do Grupo de 

Pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter.  

 

 

PROBLEMA 

 

Tomando como pressuposto a necessidade de se oferecer atendimento 

educacional qualitativo para o real atendimento às necessidades dos alunos com 

AH/SD - garantia legal - pode-se perguntar quais  são as metodologias de ensino 

para atendimento ao aluno com AH/SD e como é desenhado o atendimento 

educacional a esses alunos na cidade de Curitiba.  
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JUSTIFICATIVA 

  

O serviço de atendimento educacional especializado, realizado nas salas de 

recursos, tem como objetivo, criar espaços e possibilidades para que os alunos com 

AH/SD possam desenvolver suas capacidades.  

Esses serviços, geralmente alocados nas escolas da rede municipal e 

estadual, precisam constituir-se em propostas pedagógicas que garantam 

efetivamente o atendimento às necessidades dos alunos. Diante disso, acredita-se 

ser crucial o conhecimento a respeito das metodologias de ensino, para efetiva 

intervenção e cumprimento de tal premissa.  

 

OBJETIVOS  

 

Pretende-se, neste trabalho, dissertar sobre os tipos de metodologias de 

ensino para atendimento aos alunos com AH/SD, bem como contextualizar esse 

trabalho na cidade de Curitiba. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O trabalho aqui exposto trata de um recorte dos dados obtidos pela 

atuação do Grupo de Pesquisa em Enriquecimento Curricular para Alunos com Altas 

Habilidade/Superdotação/Uninter. 

O referido grupo de pesquisa tem como premissa pensar as práticas de  

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com AH/SD. Para 

tanto, deu início aos seus trabalhos a partir de uma pesquisa bibliográfica para 

maior inserção e compreensão da área. Em um segundo momento, realizou-se uma 

pesquisa de caráter qualitativo, no intuito de se conhecer como acontece o 

atendimento educacional especializado, na cidade de Curitiba, uma vez que é o 

espaço no qual o grupo de pesquisa está inserido. Foi feita uma entrevista 

semiestruturada, com roteiro anteriormente organizado, com professores tanto do 
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âmbito municipal quanto estadual, que atuam em salas de recursos e atendem 

efetivamente alunos com AH/SD. Para análise das respostas, utilizou-se da técnica 

de análise de conteúdo, conforme Bardin (1979). 

  

 

DISCUSSÕES  

 

 A pesquisa bibliográfica apresentou, sobretudo, três metodologias de 

ensino para atendimento ao sujeito com AH/SD, a saber: segregação, aceleração e 

enriquecimento. A aceleração versa sobre a metodologia que permite a conclusão 

do currículo escolar em um tempo menor que o previsto (PALUDO, 2009; PEREIRA; 

GUIMARÃES, 2007). A segregação, por sua vez, consiste na separação dos 

estudantes com potencial superior daqueles de nível médio. Para tanto, utiliza-se 

algum critério, sendo o nível intelectual, geralmente, o mais empregado (PALUDO 

2009; ALENCAR; FLEITH, 2001). Por último, o enriquecimento, isto é, a metodologia 

de ensino que propicia a ampliação e aprofundamento de temas, assuntos e/ou área 

do saber (FREEMAN; GUENTHER, 2000). 

 De posse dessas informações bem como daquelas coletadas na pesquisa de 

campo, averiguou-se que o atendimento educacional especializado, oferecido na 

cidade de Curitiba, por meio da atuação das salas de recursos, versa 

primordialmente, sobre o enriquecimento, mais precisamente sobre o modelo de 

enriquecimento escolar. Tal modelo foi proposto pelo psicólogo norte-americano 

Joseph Renzulli.  Além disso, constatou-se o uso da aceleração, em alguns casos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Frente ao quadro exposto, destaca-se a importância do conhecimento 

acerca das diferentes metodologias de ensino para efetivo atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos com AH/SD.  

Além disso, reitera-se a necessidade de implementação de grupos de 

pesquisa e discussão sobre as altas habilidades/superdotação vinculados às IES, 
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como espaço para que graduandos possam, ao longo do seu processo de formação, 

pensar possíveis caminhos e práticas metodológicas que contemplem  às 

necessidades dos alunos atendidos.  
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A formação profissional no Brasil, atualmente, se dá essencialmente no 

curso superior. A formação do educador também não foge à regra. Embora haja 

diferenças que perpassem à semântica no que diz respeito à forma da educação 

superior, tal como Universidades, Faculdades, Centros Universitários etc., o 

presente trabalho procurará tratar das primeiras, enquanto núcleo gerador das 

demais formas delas derivadas. 

O ensino superior, tal como conhecemos hoje, teve as suas primeiras 

formações no período da baixa Idade Média, derivada de inúmeras necessidades da 

época, como a burguesia nascente, o crescimento do comércio, entre outros. 

Nesse sentido, é importante saber como se deu a formação do ensino 

universitário, as condições que deram origem a essa forma de ensino, assim como 

as características das primeiras universidades. A importância dessa questão reside 

principalmente no fato de esse modelo estar presente nos dias de hoje, 
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sobrevivendo às inúmeras transformações pelas quais a humanidade passou desde 

o mundo antigo. 

O objetivo do trabalho, portanto, é expor uma síntese histórica do ensino 

superior na Idade Média. Para isso, apresentam-se as características econômicas, 

sociais, da educação e da cultura na época, assim como das primeiras universidades, 

o conteúdo ministrado e a sua difusão por todo o mundo ocidental. 

 

 

PROBLEMA 

 

Uma vez que o ensino universitário se consolidou, não apenas no Brasil, 

mas também em grande parte do mundo, como o principal meio de formação 

profissional, é necessário saber o motivo dessa consolidação. Por que as 

Universidades surgiram? Que condições deram origem ao seu surgimento? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema, embora não tenha, aparentemente, uma aplicação prática, é de 

extrema relevância, dado que vivemos em uma sociedade em constante 

transformação social, econômica, cultural e tecnológica. As circunstâncias, hoje, são 

muito diferentes daquelas que deram origem às Universidades na Idade Média, mas 

mesmo assim as Universidades, atualmente, são os principais centros geradores de 

conhecimento e formadores de opinião. Portanto, é importante anotar as 

condições do surgimento das Universidades, para posteriormente compará-las com 

as atuais e projetá-las para as futuras. 
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OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma síntese histórica das 

condições econômicas, políticas e culturais da época do surgimento das 

Universidades. Apresentará, também, algumas características dessas instituições. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Investigação bibliográfica a respeito dos fatos históricos, sociais e 

econômicos da Idade Média, de modo a apresentar um panorama da sociedade na 

época. Investigação também sobre os principais métodos de ensino nas primeiras 

Universidades, e sua relação com a sociedade e os núcleos de poder (Reis, Senhores 

Feudais e Clero). 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Segundo Aranha (2006, p. 101-102), a Idade Média foi um período de quase 

mil anos, no qual o Império Romano foi dividido em dois, na época em que lado 

oriental teve um grande desenvolvimento, com assimilações de culturas diversas, 

como a grega e a árabe. Foi no lado oriental do Império Romano onde houve a 

ruptura da Igreja Católica, dando origem à Ortodoxa, e também se desenvolveu o 

Islamismo. 

No lado ocidental, por sua vez, o grande período da Idade Média pode ser 

dividido em dois: a alta Idade Média, caracterizada pelas invasões bárbaras, a 

formação dos primeiros reinos germânicos e o desaparecimento gradual das 

cidades; e a baixa Idade Média, por volta do ano mil, no qual o sistema feudal foi 

estabelecido, em detrimento do comércio, que havia praticamente desaparecido. 

(ARANHA, 2006, p. 103-104). 

O sistema feudal, desenvolvido da baixa Idade Média, era essencialmente 

aristocrático e agrícola, surgido pela necessidade de proteção da população frente 

às constantes invasões bárbaras. O trabalho escravo desapareceu, dando origem 



 
 

422 
 

aos laços de suserania e vassalagem, no qual os servos ou vassalos precisavam pagar 

a corveia, uma alta porcentagem de sua produção agrícola aos Senhores Feudais. 

(ARANHA, 2006, p. 103-104; SANDRONI, 2002, p. 137). 

No alto da pirâmide estavam a nobreza e o clero. Entre os primeiros, 

estavam os militares. Para Huberman (2010, p. 01), “A sociedade feudal consistia 

nessas três classes – sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, sendo que o homem 

que trabalhava produzia para ambas as outras classes, eclesiástica e militar”. 

Embora o comércio e a indústria tenham desaparecido durante a Idade 

Média, foi nesse período que a Igreja Católica desenvolveu suas bases e deu origem 

aos sistemas educacionais que vigorariam nos séculos seguintes, principalmente 

aquele que é objetivo do presente artigo: as universidades. 

No início da Idade Média, com a queda do Império Romano, as escolas 

romanas leigas e pagãs continuaram funcionando precariamente em algumas 

cidades, com o clássico programa das sete artes liberais que são estas: logica, 

retorica, dialética, geometria, aritmética, musica e astronomia.  Para Aranha (2006, 

p. 105-106), “Quase não há documentos que comprovem a existência dessas escolas 

depois do século V, mas certos fatos nos levam a crer que ainda existiram por algum 

tempo”. 

Paralelamente à desagregação dessas escolas, surgiram as escolas cristãs, 

ao lado de mosteiros e catedrais. Como consequência, os funcionários leigos do 

Estado passaram a serem substituídos por religiosos, os únicos que sabiam ler e 

escrever. A principal forma de educação, nessas escolas, surgiu da necessidade não 

de educar o povo, mas sim de instruir os novos irmãos monges (ARANHA, 2006, p. 

106). 

A partir do final do século VIII, até o século XVII, com o desinteresse pela 

prática da escrita e da leitura por parte da população, provocada pela perda da 

Europa do acesso ao mar mediterrâneo, o Estado precisa do clero culto nas 

atividades administrativas. (ARANHA, 2006, p. 106). 

Com a reconquista do acesso ao mar mediterrâneo e, consequentemente, 

reflorescimento do comércio, houve o renascimento das cidades, do uso da moeda, 

surgiu uma nova classe, que se contrapunha ao clero e à nobreza: a burguesia. O 

surgimento dessa nova classe repercutiu também na educação que, de privilégio 
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dos clérigos, passou também a atender aos interesses da burguesia nascente. O 

latim foi substituído pelo idioma local, e as sete artes liberais deram lugar a noções 

de história, geografia e ciências naturais. Surgiam, assim, as escolas seculares. 

(ARANHA, 2006, p. 109-110).  

É essa nova classe, que dava também origem a uma sociedade cada vez 

mais complexa, que originou aquela forma de estudo superior presente até os dias 

atuais: as universidades. A primeira universidade que se tem notícia é a de Salerno. 

(ARANHA, 2006, p. 110). No século XI foi criada a Universidade de Bolonha, que no 

ano de 1100 “...apresenta indicações precisas para tornar-se centro de estudo de 

direito...” (CAMBI, 1999, p. 184).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora, após a queda do Império Romano, o comércio tenha praticamente 

desaparecido, assim como as cidades, a Idade Média não foi um período de trevas, 

como diz o senso comum. Instituições que perduram até os dias atuais, como as 

Universidades, foram criadas nesse período. 

Enquanto, do lado econômico, se pudesse observar a total falta de 

interesse dos cidadãos pela leitura e pela escrita, essas práticas permaneceram 

durante todo o período, como monopólio dos monges da Igreja. 

É com o renascimento do comércio e das cidades que ressurge a 

necessidade de educação, como atendimento às novas demandas de uma nova 

classe nascente: a burguesia. Do velho método do idioma latim e das sete artes 

liberais, o novo método passou a utilizar o idioma local, com instruções sobre 

história, geografia e ciências naturais. Influenciou também o surgimento das 

Universidades as disputas entre o papa e os príncipes, como representantes da 

realeza. 

Essas instituições, surgidas em um período que muitos consideram 

“obscuro”, estão presentes e influenciam não apenas a Europa, como também todo 

o planeta nos dias de hoje, uma vez que o conhecimento do mundo, embora hoje 
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uma parte seja produzida em empresas, é no seio das Universidades que são 

gerados e produzidos. 
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RESUMO 

Palavras-chave: Expressão corporal. PDE. Formação continuada. 

 

 

Neste trabalho temos como objetivo apreender a temática Expressão 

Corporal na formação dos professores da rede pública estadual do Paraná, 

participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Tal Programa 

tem como objetivo uma melhora na qualificação dos docentes, com vistas a refletir, 

também, na qualidade da educação no estado.  

Neste sentido optamos por uma pesquisa documental e bibliográfica que 

tem como fonte de estudo os cadernos PDE 2007 e 2008, produzidos como 

documento de final de curso, pelos docentes participantes. 

Dentre as diversas temáticas abordadas nos 2400 artigos, disponibilizados 

pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, na rede mundial de computadores, 

optamos pelo tema Expressão Corporal, tendo em vista o fato de que Diretrizes 
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Curriculares Estaduais (DCE’s) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

preconizam a importância deste conhecimento para a formação e desenvolvimento 

dos alunos.  

Assim, buscamos apreender: a) O que entendem os professores por 

Expressão Corporal? B) Quais as abordagens de Expressão Corporal presentes nos 

artigos? 

A importância desta temática na formação dos alunos encontra-se justificada 

nas DCE’s e nos PCN’s, pelo caráter semiótico do corpo e do movimento. Trata-se de 

uma linguagem, um conhecimento universal. No Coletivo de Autores (1992, p.42), 

encontramos, na perspectiva da cultura corporal, a seguinte afirmativa: 

 

A expressão corporal é uma linguagem, um conhecimento universal, 
patrimônio da humanidade que igualmente precisa ser transmitido e 
assimilado pelos alunos na escola. A sua ausência impede que o homem e 
a realidade sejam entendidos dentro de uma visão de totalidade. 

 

Entendendo a Expressão Corporal em seu caráter semiótico, Pedrosa (2009), 

nos traz que “[logo], fica explícito que a expressão corporal é uma linguagem, é um 

aprender sobre si mesmo; é usar nossa própria máquina: nosso corpo, para 

transmitirmos o que sentimos”. Embora não consideramos nosso corpo como 

sendo uma máquina, entendemos juntamente com a autora que a Expressão 

Corporal, nasce com o homem, e ela tem um papel importante na escola. Quanto a 

isto Amaral (2004, apud PEDROSA 2009, p. 203) nos diz que: 

 

A Expressão Corporal na escola [...], entra para promover a 
aprendizagem, o bem-estar, a educação pelo movimento e a modificação 
do comportamento, fazendo com que a criança perceba, sinta, conheça e 
manifeste seu próprio estilo, ou seja, uma manifestação.  

 

Desta forma, percebemos que a educação conciliada com a expressão 

corporal, contribui para o aprendizado, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social das crianças. 

Da busca realizada nas produções dos Cadernos PDE de 2007/2008, dentre 

aproximadamente 2400 artigos produzidos a partir do Programa nos respectivos 

anos, com o indicador da pesquisa “Expressão Corporal”, foram localizados 24 

artigos, quantitativamente isto representa cerca de 1% da produção total.  



 
 

427 
 

Estes 24 artigos que abordaram de algum modo a temática Expressão 

Corporal, estão divididos entre quatro Grupos de Trabalho em Rede (GTR’s), sendo 1 

produzido por um professor de Língua Portuguesa, 1 de Arte, 2 profissionais da 

Educação Especial e, como já seria esperado, o maior número foi de profissionais 

ligados a Educação Física que produziram um total de 20 artigos.  

Com relação à forma de trabalhar esta temática, foram encontradas seis 

tipos de abordagens: a) dança/música – 7 artigos; b) lutas – 1 artigo; c) jogos e 

brincadeiras – 5 artigos; d) teatro – 3 artigos; e) desporto com olhar crítico – 1 

artigo; f) ginástica – 4 artigos.  

Além disso, dois artigos que não citam conteúdos para trabalhar a temática 

enfatizam a importância da utilização da metodologia crítica e da reflexão na prática 

da Educação Física escolar. 

Com os dados coletados referentes ao como trabalhar com esta temática, 

podemos dizer que abordagens encontradas nos artigos, segundo os PCN’s são 

conteúdos estruturantes da disciplina de Educação Física e que são meios de se 

trabalhar a temática Expressão Corporal. 

No entanto, dos 24 artigos, 2 citam a utilização da metodologia crítica para 

trabalhar a temática, independente dos conteúdos. Em outras palavras, os 

professores que citaram somente um conteúdo para trabalhar a temática, 

desconhecem que em todos os conteúdos é possível trabalhar a Expressão 

Corporal, de uma forma que leve os alunos a pensar criticamente, não somente 

utilizando a repetição mecânica que muitas vezes está presente nas escolas. 

Com relação aos motivos para trabalhar a temática, foram encontrados dois 

entendimentos diferenciados por parte dos professores, sobre a justificativa para 

trabalhar a Expressão Corporal em sala de aula, sendo eles: a) conhecimento do 

corpo para o desenvolvimento do aluno; b) linguagem social pertinente ao 

conhecimento dos alunos.  

Fazendo uma análise destes motivos, podemos dizer que estes dois 

entendimentos encontrados, caminham juntos, pois com o desenvolvimento da 

Expressão Corporal, há o auxilio para os alunos conhecerem os potenciais dos seus 

corpos, e perceber que ao se movimentarem de forma intencional, estes 

movimentos têm significados. Além disso, ao perceberem significados nos seus 
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movimentos, automaticamente, estarão desenvolvendo uma nova linguagem social, 

tendo o professor como mediador para o desenvolvimento desta linguagem. 

Com os dados colhidos nos artigos e as informações obtidas por meio dos 

PCN’s e das DCE’s, juntamente com a pesquisa bibliográfica, foi possível perceber 

nas produções que os professores, principalmente os de Educação Física, 

demonstram um conhecimento sucinto sobre a Expressão Corporal e suas 

potencialidades. Isto se explicita na medida em que a grande maioria, cerca de 80% 

dos artigos que abordam o tema, traz a Expressão Corporal a partir de uma visão 

reduzida, utilizando-se de somente de um conteúdo para desenvolvê-la. Tal fato fica 

enfatizado na medida em que as DCE’s do Paraná afirmam que em todos os cinco 

conteúdos estruturantes da Educação Física e em qualquer outra disciplina é 

possível se desenvolver a Expressão Corporal nos alunos. 

Considerando que este é um tema que a importância está explicitada tanto 

nas DCE’s quanto nos PCN’s, entende-se que a temática deveria ser mais abordada 

pelos docentes participantes do programa. Entretanto o GTR de Educação Física 

possui um total de aproximadamente 1350 artigos produzidos, os 20 artigos que 

tratam a temática, representam cerca de 1,48% do total. Levando em consideração 

que a Expressão Corporal está presente nas DCE’s da disciplina de Educação Física, e 

tem sua importância para a formação dos alunos, o tema merece maior atenção dos 

docentes desta área, que trabalha principalmente com o corpo. 

Mas mesmo com este conhecimento sucinto os professores demonstram 

por meio dos artigos, que entendem que devem trabalhar a temática, percebem a 

importância do tema para o desenvolvimento dos alunos. No entanto acreditamos 

que se necessita de um aprofundamento maior desta temática por parte dos 

professores, não somente os das disciplinas de Educação Física, mas de todos, pois 

se a Expressão Corporal, está diretamente relacionada a linguagem, cabe a todas as 

áreas estimular o seu desenvolvimento. 

Conclui-se então que em relação a Expressão Corporal, necessita-se um olhar 

mais cuidadoso e abrangente, por parte dos professores e especialmente do PDE, 

pois o programa tem como finalidade a formação continuada dos professores, 

visando melhorias no processo ensino e aprendizagem, no entanto se o 
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entendimento dos professores sobre a temática é sucinto, logicamente não haverá 

muito a agregar na qualidade da educação. 
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RESUMO 
 
 
Na Educação Infantil, é importante desenvolver diversas habilidades motoras e intelectuais das 
crianças, é necessário estimular a curiosidade dos pequenos, para que possam explorar diversos 
tipos de materiais, espaços, situações e objetos. 
Para tanto, é necessário que as educadoras organizem, dentre outras atividades, cantos 
diversificados na sala de aula, de forma que todos os alunos explorem todos os cantinhos, de 
maneira organizada, mas ao mesmo tempo sem que haja muita intervenção, para que a criança se 
sinta à vontade na procura de conhecimentos e estímulos, visando melhor aproveitamento dos 
objetos e materiais, na busca de seu pleno desenvolvimento intelectual, motor e cognitivo.  
 
 
Palavras-chave: Cantinhos diversificados, Educação Infantil, Desenvolvimento da criança. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho é resultado de questões levantadas ao longo da formação 

acadêmica na graduação do curso de Pedagogia, por meio dos estágios, 

observações e experiências na Educação Infantil. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral é conhecer a importância dos cantinhos diversificados na 

Educação Infantil e os objetivos específicos são: buscar diferentes autores que 

abordem sobre o tema; verificar como os cantinhos diversificados são utilizados na 

Educação Infantil e quais as formas de utilizar esses cantinhos nessa etapa de 

ensino.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

O foco desse artigo é o trabalho desenvolvido na Educação Infantil, pelo fato 

de que nesse ambiente é mais fácil perceber a utilização dos cantinhos em sala de 

aula. Sendo assim, questiona-se: Qual a importância dos cantinhos diversificados 

para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil?  

Cada vez mais, pesquisas apontam que, para a criança pequena, a 

organização do espaço tem grande significado, estimulando sua curiosidade, medo, 

calma, irritabilidade, entre outros. Para alguns profissionais da Educação, apenas as 

características físicas são importantes, como por exemplo: conforto, iluminação, 

arejamento, porém todos os ambientes causam impacto no ser humano, sobretudo 

no desenvolvimento dos que nele estão envolvidos. 

Para Oliveira (2010, p. 197), o espaço das creches e pré-escolas é um campo 

de explorações e vivências, um local em que as crianças podem reconhecer objetos, 

experiências, significados de expressões e palavras, ampliando também o mundo de 
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percepções e sensações. Esse ambiente funciona como recurso de 

desenvolvimento, portanto deve ser planejado pelo educador. 

Desde cedo, a criança reconhece o espaço que a cerca, atribuindo-lhe 

significações. Por isso é importante organizar o ambiente de forma a estimular a 

exploração. 

O ambiente faz parte de um sistema social, organizado de acordo com sua 

rotina, relações, ideologias, dentre outros. Ele define diversas práticas sociais que 

desenvolvem diferentes competências. 

É interessante compreender nas práticas educacionais, a importância de 

organizar o ambiente de forma que a criança desenvolva sua autonomia, faça 

escolhas, siga em direção ao objeto que pretende explorar. Percebemos isso no 

depoimento de Ostetto (2007), a partir de relatos de experiências de Educadores 

em instituições de Educação Infantil: 

 

Ficou evidente para mim que é preciso oferecer espaços com propostas 
diferenciadas, situações diversificadas, que ampliem as possibilidades de 
exploração e “pesquisa” infantis. As crianças realmente ampliam suas 
possibilidades de exercitar a autonomia, a liberdade, a iniciativa, a livre 
escolha, quando o espaço está adequadamente organizado. Percebi, 
também, que poderia ficar mais livre para atendê-las individualmente, 
conforme suas necessidades, para observá-las e conhecê-las melhor. 
Dessa forma, ainda, poderia me envolver com um pequeno grupo de 
crianças, propondo uma atividade específica (...). (OSTETTO, 2007, p. 59). 

 

Além da organização espacial, é necessário que haja articulação entre os 

objetos e materiais didáticos organizados em cantinhos na sala, de modo que as 

metas educativas sejam alcançadas. Sendo assim, “organizar a sala em áreas é, 

então, muito importante, pois favorece a movimentação das crianças e sua 

participação em atividades que venham ao encontro de seus interesses” (KRAMER, 

2007, p 76). 

Os materiais dispostos nessas áreas devem estar sempre ao alcance das 

crianças, facilitando as ações e movimentações dos pequenos em sala de aula, para 

que desenvolvam sua autonomia, responsabilidade e cooperação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que atualmente, a prática de desenvolver os cantinhos 

diversificados é uma maneira de organizar a rotina, o tempo e o espaço de forma a 

aproveitar os mais variados recursos, objetos, brinquedos e materiais, para o pleno 

desenvolvimento das crianças, de forma lúdica e prazerosa. 

Quando a Educação Infantil passou a ter em seus objetivos o “educar”, e não 

somente o “cuidar” das crianças, houve necessidade de mudar suas práticas e 

rotina, a fim de desenvolver as mais variadas habilidades dos pequenos, em seus 

aspectos social, cognitivo, afetivo, intelectual, entre outros. 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível perceber que as práticas 

desenvolvidas nos cantinhos diversificados são de suma importância para alcançar 

esses objetivos, que essas práticas podem funcionar, se forem planejadas e 

trabalhadas a partir da criatividade de cada educador em seu ambiente de trabalho. 

Pode-se compreender que por meio de diferentes cantinhos, o professor possibilita 

que a criança desenvolva diferentes habilidades.  No cantinho da leitura, por 

exemplo, a criança pode explorar os livros e adquirir interesse pela leitura. Já no 

cantinho das artes, as crianças podem sentir texturas, conhecer as cores. No 

cantinho da construção, as crianças aprendem a manipular, empilhar e construir e 

no cantinho dos bichinhos, que possui brinquedos de pelúcia, a criança desenvolve 

entre outras habilidades, a sua afetividade, pois poderá abraçar e cuidar dos 

bichinhos. 

Pelo fato de haver poucos materiais teóricos em relação aos cantinhos 

diversificados, percebe-se que os cantinhos são uma novidade nas salas de aula da 

Educação Infantil, porém são importante instrumento de trabalho para que os 

educadores realizem sua prática voltada ao desenvolvimento das crianças em sua 

plenitude. 
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RESUMO  
 
Apresentação dos resultados da primeira etapa de investigação do Grupo de Pesquisa do Centro 
Universitário Internacional – Uninter sobre estudo, discussão, disseminação e proposição de 
alternativas de práticas educacionais destinadas aos alunos com Altas Habilidades/Superdotação que 
frequentam os serviços especializados na rede pública de ensino. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Considerar a área de Altas Habilidades/Superdotação é essencial frente às 

indagações e desconhecimentos que acabrunham a comunidade educativa – 

professores, pais, alunos, pedagogos, gestores entre outros. Tais angústias 

percorrem o reconhecimento, atendimento, encaminhamento e resultados de uma 

prática educativa voltada à potencialização e valorização das capacidades 

demonstradas por esta categoria de alunos. Daí a necessidade de conhecer a 

realidade das escolas e, analisando como estes alunos são reconhecidos, pois, desta 

atividade resultam todos os outros encaminhamento do processo. 

 

 

PROBLEMA 

 

Como são identificados os alunos com altas habilidade/superdotação são no 

âmbito escolar? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O atendimento aos alunos que apresentam Altas Habilidades/Superdotação 

é de responsabilidade da Educação Especial (BRASIL, 2008). Deve-se, como 

educador, ir além do homologado em lei, há necessidade de adotar medidas 

educativas e encaminhamentos adequadas que contemplem o aluno com maior 

abrangência, para tal, é preciso identificar tais alunos para assim, oferecer 

condições educacionais a altura de tais necessidades sem marginaliza-las. 

Objetivos 

o Pesquisar como são realizas a identificação dos alunos para o ingresso na 

Sala de Recursos para as Altas Habilidades/Superdotação 

o Realizar análise documental das bases legais do atendimento educacional ao 

aluno com Altas Habilidades/Superdotação. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa é de cunho qualitativo. De acordo com Sampieri et. al.(2006), o 

método qualitativo é individual, interessa-se por captar experiências na linguagem 

dos participantes da pesquisa e investiga ambientes naturais. 

Foi utilizada a aplicação de entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987), 

fazendo uso de um roteiro previamente elaborado, com perguntas abertas e dando 

liberdade de resposta por parte dos entrevistados.  

Os dados coletados foram perpassados em sua íntegra. Após esta fase de 

coleta de dados, foi feita a análise dos mesmos por meio da Análise de Conteúdo e 

teve como principal referencial teórico o estudo de Bardin (1979). 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Ao serem interrogados sobre como é realizada a identificação dos alunos 

para o ingresso na Sala de Recursos para as Altas Habilidade/Superdotação 

obtiveram-se retornos que podem ser classificados em duas modalidades distintas: 

alunos que já vêm avaliados (50%) e a identificação pelo professor em sala de aula 

(100%). Houve também o relato de indicação de famílias (20%) e de colegas de sala 

(10%).  

Virgolim coloca que a questão da identificação e seleção de alunos para 

ingresso nos serviços especializados para Altas Habilidades/Superdotação é um dos 

pontos mais desafiadores, apresentando questões cruciais em relação ao como 

identificar, para quê se está identificando, para quais tipos de programas se está 

indicando, com este procedimento de identificação quem entra e quem fica fora do 

atendimento (VIRGOLIM, 2013). 

Nas enumerações dos entrevistados, foram mencionados os seguintes 

motivos ou queixas de encaminhamento dos alunos à avaliação: problemas de 

indisciplina, respeito com normas e regras (20%); problemas de aprendizagem (10%); 

não realiza atividades que são propostas (30%); causa estranheza ao professor 
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regente (10%); demonstrou habilidade em arte (10%); demonstrou habilidade na 

informática (10%); habilidade na leitura, escrita, análise síntese (30%); raciocínio 

lógico (10%); criatividade (10%); memorização (10%); nível de coeficiente intelectual 

(10%). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho permitiu que se conhecessem os distintos contextos escolares na 

investigação de composições para o atendimento das necessidades de 

aprendizagem dos alunos com Altas Habilidade/Superdotação. Ficou compreensível 

que o processo de identificação das Altas Habilidades/Superdotação e seus 

desenvolvimentos ao atendimento educacional deste alunado da Educação Básica é 

tarefa complexa, contudo não impossível.  
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RESUMO  
 
O trabalho consiste na apresentação de uma das categorias analisadas pelo Grupo de Pesquisa 
intitulado “Enriquecimento Curricular aos Alunos com Altas Habilidades/Superdotação”, do Centro 
Universitário Internacional – UNINTER. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Alunos com Altas Habilidades/Superdotação fazem parte do público-alvo da 

Educação Especial. Entretanto, apesar do respaldo legal desde 1971 (LDB 5692/71), 

este alunado ainda não recebe o efetivo atendimento.  No contexto escolar, 

observa-se que o atendimento educacional aos estudantes que apresentam 

comportamentos de Altas Habilidades/Superdotação está muito aquém do 

esperado. Urge esforços à identificação e atendimento a estes estudantes, assim 

como de investimento na formação inicial e continuada de docentes.  

Concorda-se com Freitas e Pérez (2012, p.11) ao referirem que “o processo 

inclusivo depende de uma rede de fatores, estando interligados e relacionados na 

efetivação de práticas diferenciadas”. Neste sentido, é primordial a participação 

ativa da universidade na melhoria da educação inclusiva. Uma gestão universitária 

que incentive a educação inclusiva por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como as parcerias entre a Instituição de Ensino Superior e os 

serviços de atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos. 

 

 

PROBLEMA 

 

Como as Instituições de Ensino Superior poderiam contribuir no atendimento 

educacional aos alunos inseridos nas Salas de Recursos para Altas 

Habilidades/Superdotação? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante das transformações que ocorreram na história da humanidade, das 

grandes invenções ao controle e medida do tempo espacial no século XXI, a 

sociedade pós-moderna pede novas ideias, mudanças, avanços.  

As pessoas inventivas e que se destacam por seus feitos, aguçam curiosidade 

e admiração. O estudo da inteligência humana e Altas Habilidades/Superdotação 
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tem despertado o interesse de professores, pais e pesquisadores para 

compreenderem melhor estes sujeitos que chamam atenção pela sua habilidade 

superior, tanto geral quanto específica em determinada área, com altos níveis de 

criatividade e envolvimento com a tarefa. São comportamentos que “saltam aos 

olhos” e devem ser reconhecidos, estimulados e valorizados. 

Muitos são os questionamentos que desafiam muitos professores, pais e 

profissionais da Educação Básica na busca de respostas que atendam as demandas 

destes alunos com Altas Habilidades/Superdotação. Dentre as indagações que vão 

desde a imagem mítica que se formou em torno do superdotado, o reconhecimento 

deste alunado no transcurso de todo o processo de escolarização, os instrumentos 

e procedimentos de identificação, as estratégias educacionais. Ao tratar de 

estratégias educacionais cabe a reflexão sobre a formação de docentes para atuar 

com a diversidade. Ressalta-se a necessidade de estudos e discussão sobre o 

processo inclusivo dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação.   

A escola e a universidade devem assumir este lugar particular como espaço 

potencializador do debate e da elaboração de novas propostas nas diferentes áreas 

do saber e do fazer.  

Objetivo: Identificar como as Instituições de Ensino Superior poderiam 

contribuir no atendimento educacional aos alunos inseridos nas Salas de Recursos 

para Altas Habilidades/Superdotação? 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa está inserida numa abordagem qualitativa. Para Sampieri e outros 

(2006), o método qualitativo é individual e não visam à generalização dos 

resultados da investigação; seu método de análise é interpretativo, etnográfico e 

contextual. Participaram onze profissionais que atuam no Atendimento Educacional 

Especializado na área de Altas Habilidades/Superdotação, sendo que 9 são 

professores das salas de recursos e 2 professores responsáveis pela coordenação da 

área nas secretarias municipal e estadual, na cidade de Curitiba, Paraná. Para 
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preservar a identidade dos participantes, optou-se por identificá-los pelas seguintes 

letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. 

 Os dados foram coletados por meio de aplicação de entrevista 

semiestruturada (Triviños, 1987), com roteiro previamente organizado com 

perguntas abertas e dando abertura para as respostas por parte dos participantes. 

Foi realizado o plano de recrutamento a partir de contato com as secretarias 

municipal e estadual de educação e direção das escolas estaduais, solicitando a 

participação dos professores pelas salas de recursos. Assim como foi realizada a 

apresentação do projeto de pesquisa e concordância voluntária, leitura e explicação 

sobre o Termo de Consentimento. Os dados coletados foram transcritos em sua 

íntegra e analisadas por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1979). 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Internacional Uninter e obteve parecer favorável à sua efetivação. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

 Aos participantes foi indagado como a Instituição de Ensino Superior (IES) 

poderia contribuir para melhor atender as necessidades dos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação. De acordo com a maioria dos participantes, a IES 

poderia proporcionar aos alunos contato com o ambiente de pesquisa, abrindo as 

portas dos laboratórios e demais espaços, como ilustra D: 

 “Abrindo espaço para inserir nossos alunos e oportunizar a experimentação 

de outras realidades de acordo com a inclinação do potencial de cada 

um”(D). 

Dentre outras contribuições das IES citam-se: capacitação dos acadêmicos de 

Pedagogia na organização de oficinas de jogos aos alunos das salas de recursos 

(participante E); discussões ou disciplinas que abordem a temática das Altas 

Habilidades/Superdotação, projetos e propostas de atendimento a estes estudantes 

(participante L). O participante I salienta a abertura das IES à área e o investimento 

na formação inicial dos acadêmicos sobre as Altas Habilidades/Superdotação e 

elaboração de projetos para atender as demandas deste alunado. 
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Assim sendo, vale destacar Sakaguti e Bolsanello (2013), ao indicarem a 

necessidade de mobilização das Instituições de Ensino Superior para que participem 

ativamente da melhoria do Atendimento Educacional Especializado e em específico, 

da área de Altas Habilidades/Superdotação, por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, as quais são representadas, dentre outros, por Cursos de 

Formação Continuada e Cursos de Especialização. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante esta pesquisa observou-se que a necessidade das participações das 

instituições de ensino superior é relevante diante do atendimento aos alunos com 

Altas Habilidades/Superdotação. Pois esta contribuição além de abrir novos 

caminhos para o Atendimento Educacional Especializado, levam os estudantes e 

educadores a refletirem sobre a sua prática. 

Diante disso, buscamos desenvolver esta pesquisa, para reconhecer este 

aluno com Altas habilidades/Superdotação, a fim de contribuir para o seu 

desenvolvimento, através de pesquisas e formação continuada dos educadores. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 
 
 
SAKAGUTI, P. M. Y.; BOLSANELLO, M. A. Filhos com Altas 
Habilidades/Superdotação: sentimentos, dificuldades e expectativas dos pais. 
Revista Brasileira de Altas Habilidades/Superdotação, 1 (1), Jan./Jun. 2013, p. 78-86. 
Disponível em: http://conbrasd.org/wp/php_revista/revista001/ Acesso em: 
19/09/2013. 
 
 
SAMPIERI, R. H. et al. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São Paulo: McGraw- Hill, 
2006. 
 
 
TRIVIÑOS, A. N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

http://conbrasd.org/wp/php_revista/revista001/


 
 

444 
 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DOS ALUNOS EM UMA 

ESCOLA DO CAMPO 

 

Modalidade do trabalho: Pós-Graduação 
Modalidade de apresentação: Presencial 

Eliane de Souza Silva/ Márcia Pavelski / Udo Enns 
 eliane.enaile@hotmail.com; marcia.pavelski@yahoo.com.br; udoenns@ig.com.br 

Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP/PR 
Curso: Mestrado em Educação/ Observatório da Educação 

Orientadora: Maria Antônia de Souza 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A produção deste trabalho deu-se coletivamente pela Mestranda em 

Educação da UTP/PR e Pedagogos da SMEA, todos integrantes e bolsistas do 

Observatório81 da Educação.  

O projeto previa a inclusão de escolas rurais com IDEB baixo, porém uma das 

escolas de IDEB baixo não aderiu ao projeto. Assim, os profissionais da escola 

pesquisada foram convidados a participar, porém, o IDEB da instituição pesquisada 

destaca-se por estar entre os melhores do município, nas séries iniciais é de 5.4, e para 

as séries finais é de 5.0 ambos no ano de 2009.       

                                                           
5 O projeto Observatório da Educação Educação/CAPES/INEP – modalidade em rede foi aprovado 
pelo Edital nº 038/2010, intitulado “Realidade das escolas do campo na região Sul do Brasil: 
Diagnóstico e intervenção pedagógica com ênfase na alfabetização, letramento e formação de 
professores”. O projeto está sendo desenvolvido desde fevereiro de 2011, em parceria pelas 
seguintes instituições: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (proponente), Universidade 
Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul (UFPel) e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Os critérios de 
escolha das escolas foram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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Logo, este fato intrigou-nos e despertou o interesse em saber os motivos 

que levam uma escola do campo obter um resultado tão positivo, sendo que vasta 

literatura indica que as escolas do campo são vítimas de todas as mazelas possíveis 

que se refere à educação. E, realmente, ao verificarmos alguns índices de outras 

escolas rurais, percebemos que são os mais baixos do município de Araucária. 

Existem diversos fatores que interferem no resultado, porém nesse estudo 

estaremos nos restringindo à influência e relação da família com os alunos no 

resultado do IDEB.     

O objetivo central do presente estudo é compreender se a cultura familiar 

interfere no resultado do IDEB, investigando a relação entre escola, família, o 

aproveitamento dos estudos e seu subsequente resultado.   

Pretendemos ainda identificar qual a importância que a família atribui ao 

estudo; verificar como os educandos nos 5º anos da escola Rural Rosa Picheth 

percebem a importância do estudo e da escolarização, bem como o conhecimento 

formal; investigar o significado da educação formal para os pais dos alunos; 

identificar quais atividades de leitura são praticadas na família, bem como  a rotina 

de estudo e o desempenho escolar dos alunos. 

 

 

A CULTURA DA ESCOLA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 

 

Espera-se que, a instituição e seus integrantes, pais, alunos, comunidade 

escolar e sociedade percebam que a aprendizagem decorre de transformações que 

operam mudanças registradas nas pessoas e na sociedade. 

Em atendimento aos pais e em reuniões da comunidade escolar, notamos 

que as famílias vêem na escolarização formal uma oportunidade ou possibilidade de 

opções de escolhas na busca de um futuro mais promissor para seus filhos, já que 

estas trabalham basicamente com a produção agrícola em pequenas propriedades. 

Eles se sentem muito próximos da profissão de operário e estimam que seus filhos 

devam, antes de mais nada, estudar e depois encontrar trabalho o mais 

rapidamente possível. (LAMARCHE, 1998) 



 
 

446 
 

É característica da instituição escolar transmitir conhecimento ou cultura em 

sentido absoluto ou universal, embora seja óbvio que escolas quer sejam do campo, 

urbanas, distantes, diferentes, de países e povos diversos, transmitam o 

conhecimento sistematizado atuando e utilizando práticas que passam pelo tempo 

e cultura. 

A especificidade da "cultura da escola" é anunciada por Forquin (1993, p.167), 

para quem a escola é “um "mundo social", que tem suas características de vida 

próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos 

próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de 

gestão de símbolos”.  

A cultura da escola é fortemente influenciada pela política da escola e pelas 

relações existentes entre os diferentes sujeitos escolares, pois são estes que 

significam as ações e fortalecem as ligações entre as instituições escolares e a 

sociedade. Acredita-se que a escola tem o dever de conhecer as origens e valores 

dos sujeitos, caso não seja atribuída devida importância o processo de construção e 

efetivação da prática pedagógica, certamente estará prejudicada. 

Quando se faz qualquer referência ao campo, em qualquer meio, tem-se a 

impressão que é um lugar totalmente diferente do que o urbano. Arroyo (2007) 

afirma que se atribui uma visão de atraso e de tradicionalismo cultural quando se 

refere ao campo. A idealização está focada em uma sociedade urbana e as políticas 

educativas e políticas estão voltadas para esses cidadãos.  

Contrapondo a visão de camponês e rural como sinônimo de obsoleto e 

atrasado, Souza (2008) ressalta que o conceito de educação do campo valoriza os 

diversos conhecimentos da prática social dos sujeitos enfatizando o campo como 

um lugar de moradia, trabalho, lazer, identidade, sociabilidade, entre outros, um 

lugar que proporcione ao indivíduo a construção de novas possibilidades de 

reprodução social e também de desenvolvimento sustentável. 

Compreendemos que o campo precisa ser visto numa perspectiva de 

reconhecimento e valorização cultural, dos sujeitos que moram no campo, ou seja, 

sujeitos dos seus próprios direitos, que produzem conhecimento, saberes e cultura 

própria. O campo não é apenas lugar de produção agroindustrial e agropecuária, do 
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latifúndio e da grilagem da terra. O campo é espaço e território dos camponeses e 

dos quilombolas [...]. (Fernandes et al., 2004, p. 137)   

Pesquisa do SAEB mostra que é essencial estar atento a fatores externos a 

escola, pois estão diretamente ligados ao desempenho escolar. Uma delas é o 

ambiente familiar e sua estrutura onde o educando passa maior parte de seu 

tempo. Revelou que fatores externos à vida escolar estão diretamente ligados ao 

desempenho do aluno em sala de aula. 

 Também, observa-se que a participação e comunicação entre a família e a 

escola têm valor. Bazeleski (2009) afirma que “Quando a escola e a família mantêm 

um relacionamento direcionado ao bem estar da criança, com valores semelhantes, 

propiciando o bom aprendizado da criança, as dificuldades que eventualmente 

surgirem, poderão ser amenizadas”.  

 Delors (1998) ressalta que a família é “o primeiro lugar de toda e qualquer 

educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo”. Entendemos, 

assim, que a família precisa participar ativamente na educação de seus filhos, 

acompanhando regularmente o que acontece na escola e buscar a opinião dos 

profissionais a respeito do aproveitamento escolar. Concordamos com a autora 

mencionada quando afirma, que: “um diálogo verdadeiro entre pais e professores 

é, pois, indispensável porque o desenvolvimento harmonioso das crianças implica 

uma complementaridade entre educação escolar e educação familiar”. (p. 111)  

 Referente ao letramento e alfabetização cita-se Freire (1990) onde destaca 

que a leitura é um processo muito anterior a leitura escrita em si mesma, sendo 

precedida também pela leitura de mundo, constituída por uma variada gama tanto 

de experiências quanto de vivências sociais e culturais nas quais a pessoa está 

sujeita e imersa. Entende-se neste estudo que a alfabetização não começa na 

escola, e muito menos no primeiro ano escolar. Ao contrário, a alfabetização inicia-

se com a vida.  

 Compreendemos que o processo de alfabetização e de letramento 

ultrapassa tanto a cultura do lar quanto da sociedade para a escola, as relações dos 

indivíduos formam-se das relações de funcionamento da língua escrita bem como 

da falada. O convívio social oferece experiências que favorecem à formação de 

padrões de comportamento que continuam por toda a vida da pessoa. Quando o 
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aluno chega à escola, traz consigo diversificados conhecimentos referentes ao 

mundo e a si mesmo.   

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa vem proporcionando uma aproximação maior entre a 

família, a comunidade e a escola. Esta relação promove reflexões acerca da 

relevância de conhecermos cada vez mais as relações familiares dos educandos bem 

como da comunidade. Cabe agora continuar a pesquisa, analisando os resultados 

dos questionários enviados para as famílias e o contato dos pais na escola, 

verificando se tem relação com o bom desempenho no índice do IDEB de 2009.  

Nessa perspectiva, acredita-se que esse estudo irá contribuir 

significativamente no âmbito escolar, buscando contribuir com o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos do campo, possibilitando que o educando tenha 

sucesso no processo de aprendizagem decorrente do IDEB. 
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RESUMO 
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  O objetivo deste trabalho, de caráter essencialmente metodológico, é 

mostrar as vantagens e desvantagens de usar uma determinada fonte na pesquisa 

sobre elites políticas no Brasil, indicando a pertinência de sua utilização, assim como 

as dificuldades em usá-la na busca de dados sobre as elites políticas. Este trabalho 

não pretende apresentar os resultados da pesquisa, mas a utilidade e conveniência 

do uso da fonte cotejada; deste modo, não são contemplados elementos de 

fundamentação teórica, mas, tão somente, questões de método. 

O levantamento de dados foi feito no contexto de uma pesquisa quantitativa 

sobre elites políticas, mais precisamente sobre os senadores eleitos entre 1918 e 

1935 (31ª e 37ª legislaturas do Senado Federal). A fonte de dados utilizada na 

pesquisa partiu da Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal, 

órgão responsável pela manutenção, atualização e processamento de bancos de 
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dados do Senado – PRODASEN (nome utilizado para designar a fonte). A Secretaria 

forneceu o material histórico bibliográfico que foi base para alimentar uma planilha 

que destacava as principais informações apresentadas na fonte, a saber: dados de 

identificação, filiação e direção partidária, carreira burocrática, carreira política, 

vínculos familiares, informações ocupacionais e associativismo. Ao todo foram 401 

senadores listados entre a 31ª e a 37ª legislaturas.    

A Tabela 1 mostra a disposição dos parlamentares de acordo com as 

legislaturas. 

 

Tabela 1 - Legislaturas 

 LEGISLATURA NÚMERO DE 

SENADORES 

 31 68 

 32 69 

 33 74 

 34 73 

 35 72 

 37 45 

TOTAL 6 401 

 

 

A cada bloco de informações foram observadas ausências de dados 

significativas, as quais aumentam conforme o recuo histórico e o uso do 

instrumento como fonte exclusiva. Das principais dificuldades enfrentadas, tem-se a 

datação histórica defasada e a preservação de nomenclaturas conforme a época, o 

que exigiu a busca de critérios rigorosos e comparativos com outras fontes, em 

especial o DHBB – Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, da Fundação Getúlio 

Vargas, as quais serão pormenorizadamente descritas. 

O DHBB tem a vantagem de trazer informações detalhadas e bem 

exploradas, principalmente no que diz respeito às datas e informações sobre 

associativismo, mas, por não adotar um padrão na disposição de informações, e ter 

como característica a apresentação de informações de forma linear, em narrativa 
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corrida, torna a coleta dos dados pretendidos mais árdua e morosa. É neste 

contraste que se observa um dos pontos mais positivos do PRODASEN: as 

informações são claras e objetivas, tornando a coleta do pesquisador mais ágil e 

respondendo bem à ordem das informações visadas na coleta.  

O DHBB foi utilizado em 70 casos (17% do total). Seu uso foi limitado por 

apresentar informações sobre o período pós 1930, de modo que os dados sobre as 

legislaturas anteriores a este período vão se tornando escassas a partir da 35ª 

legislatura. Na Tabela pode-se observar a quantidade de consultas realizadas ao 

DHBB em cada legislatura, evidenciando que esta consulta aumenta 

consideravelmente na 37ª legislatura. 

 

Tabela 2- Consultas ao DHBB por Legislatura 

LEGISLATURAS CONSULTAS AO DHBB 

Nº % 

31 4 6% 

32 5 7% 

33 9 12% 

34 4 5% 

35 11 15% 

37 37 82% 

TOTAL 70  

 

 

Para o levantamento de dados sobre elites políticas, quanto maior o recuo 

histórico, maior a falta de informações e a necessidade de procura de fontes 

alternativas. Flávio Heinz (1999) analisou a utilidade dos mais variados tipos de 

fontes no estudo de biografias coletivas, tais como documentos privados, 

dicionários biográficos, necrológios e os anuários sociais do tipo Who’s who. O 

autor afirma que esses últimos têm vantagens em estudos de elites, pois reúnem 

informações sistemáticas de caracterização pessoal dos biografados, como 

ascendência e descendência familiar, participação em clubes, escolaridade, 

atuação política e empresarial. Dados desta qualidade foram encontrados 
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no PRODASEN de forma sistematizada e, na maior parte dos casos, como 

fonte única e exclusiva, embora tenha apresentado falhas e com muitas 

informações incompletas é uma das poucas bases de dados que tem um recuo 

histórico maior, compreendendo fim do século XIX e início do XX.  Quanto maior o 

recuo na história política brasileira maior a defasagem na obtenção de dados, o que 

exige do pesquisador um trabalho essencialmente investigativo e exploratório. 

De um modo geral a experiência com o PRODASEN confirma a dificuldade de 

obter informações sobre a história política brasileira conforme o maior recuo 

temporal. Na medida em que novas informações foram agregadas e que os dados 

foram tratados, os campos foram se tornando mais detalhados e passíveis das mais 

variadas utilizações e comparações, permitindo discriminar padrões de carreira, 

ascensão social e vínculos com redes sociais e famílias. Assim permitindo a 

reconstrução de uma parte de um período importante da histórica política 

brasileira. 

Como resultados obtidos, surgem apontamentos estatísticos sobre o 

aproveitamento do instrumento para o fim almejado e constatações sobre a relação 

entre maior defasagem de dados com maior recuo histórico. Mesmo sendo uma 

fonte fornecida pelo governo com dados oficiais, o APRODASEN, tem muita 

deficiência e falhas, como erros de datação, mas ao mesmo tempo oferece uma 

fonte de dados objetiva, pelo modo que foi elaborado e as informações distribuídas 

nas fichas, confere um ganho de tempo significativo na coleta, embora tenha falhas 

para as quais exigiram um trabalho essencialmente investigativo e exploratório.  
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APRESENTAÇÃO 
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Diversos fatores dificultam a tentativa de investigar as pesquisas realizadas 

no campo da Pragmática no Brasil. Entretanto, a maior dificuldade está relacionada 

à indefinição a respeito do que vem a ser Pragmática, preocupação esta que atinge 

pesquisadores não só no Brasil, mas no mundo todo. Como já afirmava Vogt (1983), 

há muitos anos atrás, a Pragmática é ou são muitas coisas, sem ser nenhuma em 

especial.  

Há, portanto, muitas definições e confusões de como definir a Pragmática. 

A confusão entre Pragmática e Semântica é outro motivo que dificulta a delimitação 

das pesquisas no campo da Pragmática. Dessa forma, o presente artigo pretende 

apresentar algumas discussões a respeito das especificidades das pesquisas no 

campo da Pragmática no Brasil. 
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PROBLEMA 

 

Investigar ou, até mesmo, classificar as pesquisas em Pragmática no Brasil é 

uma tarefa difícil e que envolve muitas questões. Conforme Rajagopalan (1999), um 

indicativo dessas divergências está nas diferenças de enfoque do que pode ser 

explorado pela Pragmática.  

Diante disso, a questão que queremos refletir é a seguinte: quais são as 

particularidades da pesquisa no campo da Pragmática? Quais os avanços e desafios 

do pesquisador deste campo? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Como área de investigação, a Pragmática ainda não representa um campo 

de estudos plenamente unificado e enfrenta problemas de fronteiras internas e 

externas à Linguística. Esses problemas advêm, segundo Santos (2012), de sua 

relação com a Semântica e com disciplinas vizinhas à Linguística, sobretudo a 

Psicolinguística e a Sociolinguística. Além dos desafios enfrentados pelo campo de 

estudos apontados por Rajagopalan (1999) como a comparação da Pragmática com 

áreas já consolidadas. Isso justifica a necessidade de discussão acerca de sua 

natureza, objeto, métodos e origens e reflexões sobre seus fundamentos e sobre a 

heterogeneidade de seus estudos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Considerando a necessidade de demonstrar os avanços e os desafios que o 

campo da Pragmática tem enfrentado nos últimos anos, o artigo tem como objetivo 

discutir, de forma teórica, as especificidades da pesquisa no campo da Pragmática. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando os objetivos deste estudo adota-se a pesquisa bibliográfica 

como método. A pesquisa bibliográfica realiza um levantamento da bibliografia já 

publicada. A finalidade da pesquisa bibliográfica é colocar o pesquisador em contato 

direto com aquilo que foi escrito sobre determinado assunto. Esse tipo de pesquisa 

permite que um tema seja analisado sob um novo enfoque ou abordagem, 

produzindo novas conclusões (MARCONI & LAKATOS, 2001). 

Deve-se ressaltar que, através desse método, agrupou-se em uma única 

base de dados diversas informações coletadas que constituem uma base 

consistente para a elaboração de estudos mais avançados sobre o tema. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

A Pragmática ainda é vista por muitos estudiosos, como um verdadeiro 

saco de gatos. Essa indefinição aparece, principalmente, nos resumos de trabalhos 

inscritos em grandes congressos linguísticos brasileiros. Ainda há uma falta de 

consenso acerca de como e quando surgiu a área de investigação. Não existe, 

portanto, nenhum acordo sobre as origens da área. (RAJAGOPALAN, 1999). 

No entanto, conforme Rajagopalan (1999) talvez a maior divergência entre 

os linguistas que atuam neste campo seja a questão da necessidade ou não de 

demarcar uma linha divisória entre a Semântica e a Pragmática. Um indicativo da 

confusão que paira sobre a questão da delimitação das subáreas é a grande 

divergência entre os estudiosos no que diz respeito à proximidade entre elas ou 

mesmo as possíveis relações hierárquicas. 

Assim, em meio a tantas divergências de enfoque nos estudos de 

Pragmática e olhares distintos para o mesmo campo do saber torna-se difícil definir 

o que é Pragmática. Para Armengaud (2006), entre as disciplinas que se originaram 

do cruzamento entre Filosofia e Linguística, é a Pragmática a mais promissora, viva, 

jovem, farta e de fronteiras fluidas. Segundo Santos (2012), ela encontra reflexões 
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pragmáticas entre pensadores que se ocuparam da verdade das sentenças e dos 

efeitos dos discursos.   

A Pragmática, no entanto, como área de investigação linguística, ainda não 

representa um campo de estudos plenamente unificado e enfrenta problemas de 

fronteiras internas e externas à Linguística. Armengaud (2006), embora saliente a 

riqueza interdisciplinar da abordagem pragmática e sua abrangência, reconhece que 

as questões teóricas que dizem respeito à sua delimitação, hipóteses e terminologia 

possibilitam encontros e dispersões. Por causa disso, aponta múltiplas 

interpretações. Estas múltiplas concepções fazem com os pesquisadores deste 

campo ainda se sintam acuados e tomados por um complexo de inferioridade, 

quando se questiona a cientificidade do seu estudo. No entanto, essa inquietação 

sempre rondou a Linguística, isto é, os pragmatistas são apenas herdeiros de uma 

preocupação que sempre marcou a Linguística desde o seu momento inaugural 

como moderna ciência da linguagem.  

Nesse sentido, diversos autores decretam a não cientificidade das 

pesquisas em Pragmática, como é o caso de Cook (1990), quando afirma que a 

filosofia pragmática não é, ao contrário do que se supõe com frequência, uma 

técnica pronta para analisar o discurso em funcionamento. Segundo o autor, é 

preciso reconhecer a natureza subjetiva, seletiva e fundamentalmente não científica 

das análises da linguagem em seu contexto e não disfarçá-la, recorrendo aos 

símbolos e signos das abordagens mais seguras, ainda que menos empolgantes. 

Diante de considerações como a de Cook (1990), Rajagopalan (2002) 

destaca que o problema não está na afirmação de que a Pragmática requer 

métodos e técnicas de análise diferentes daqueles adotados em outros campos de 

pesquisa, mas na admissão de que a cientificidade esteja ao lado daqueles que 

trabalham com outras orientações. Assim, é necessário estar atento à tendência de 

comparar a pesquisa em Pragmática com as práticas adotadas em outras áreas 

dentro da Linguística, “como se não houvesse nenhuma saída para a Pragmática a 

não ser trilhar o caminho já aberto pelas áreas mais nobres”.  (RAJAGOPALAN, 

2002, p. 90). Isto é, para muitos pesquisadores, a Pragmática deve seguir os passos 

da Sintaxe e da Semântica e se contentar com as sobras das análises realizadas por 
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estes campos. Para estes pesquisadores, as análises do campo são menos rigorosas 

e os resultados também acabam se mostrando menos palpáveis e previsíveis.  

Os teóricos ainda discutem que a Pragmática, apesar de ter relevância 

social e utilidade concreta, muitas vezes, é convocada a fim de aparar o resultado de 

trabalhos de outras áreas e que a pesquisa é regida pela condição de ‘sui-

referencialdade’ que é a capacidade de algo para se referir a si próprio.  

Apesar disso, o pragmatista além de estar ciente do seu papel nas 

mudanças sociais, tem utilizado as teorias pragmáticas em direções pouco 

imaginadas pelos seus expoentes originais. Isso sinaliza para um alargamento do 

campo de interesse da Pragmática e o interesse crescente no campo que atrai 

pesquisadores de outras áreas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a exposição de alguns teóricos nota-se que a Pragmática ainda é 

vista como uma “terra de ninguém” ou como um “terreno baldio”, como definiu 

Rajagopalan (2002). Isto é, o campo de estudo ainda enfrenta problemas internos e 

externos à Linguística, como a indefinição do que é a Pragmática e a confusão entre 

Pragmática e a Semântica. 

No entanto, a pesquisa em Pragmática acarreta uma série de 

compromissos, pois, como afirma Rajagopalan (2002), o objetivo deste campo é 

desvendar a própria condição humana, enquanto que os modelos de análise de 

ambição formalista adotam como meta o papel da linguagem na cognição. 

Desvencilhada da sua condição historicamente herdada de um campo de pesquisa à 

sombra de outros tidos como mais “nobres”, a Pragmática hoje se mostra cada vez 

mais apta a se integrar na luta social. 

Assim, o interesse crescente na Pragmática como uma ciência da linguagem 

orientada para o usuário, de acordo com Rajagopalan (2002), nos leva à pergunta: 

Em que sentido a Pragmática seria útil para os usuários? Mais especificamente, 

posto que uma parcela significativa dos usuários está em situação desigual em 

relação à sua língua, e num nível mais profundo, por causa da posição de 
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desigualdade na sociedade, parece razoável supor que um entendimento das 

causas da desigualdade social pode despertar uma maior compreensão do papel da 

linguagem nos processos sociais. 
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Para que uma organização possa sobreviver e prosperar no longo prazo, é 

necessário considerar questões de sustentabilidade, em especial de 

desenvolvimento e consumo sustentável, questões estas demandadas pelos 

stakeholders da organização, como o governo, a sociedade, a comunidade e o 

próprio consumidor. Este cada dia mais consciente da necessidade de práticas 

sustentáveis e participativo nos processos de produção, consumo e criação de 

valor. (BELZ; PEATTIE, 2010). 
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PROBLEMA 

 

 Uma ressalva, válida tanto para a co-criação de valor quanto à 

sustentabilidade no contexto do consumo, deve ser feita em relação à satisfação do 

consumidor: nem sempre o consumidor sabe quais são suas necessidades ou como 

satisfazê-las. (HOUSTON, 1986).  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dessa maneira, ressalta-se a importância do marketing assumir seu papel 

diante da sustentabilidade, não apenas satisfazendo as necessidades e desejos dos 

consumidores, mas também gerando oportunidades, e conquistando a satisfação 

duradoura do consumidor, sem deixar de considerar os nãos consumidores, as 

questões ecológicas e sociais, e todos os demais stakeholders. (BELZ; PEATTIE, 

2010).   

Estudo anterior de HART e MILSTEIN (2004) focou no processo de criação 

de valor de forma sustentável, mas do ponto de vista do acionista; o presente 

estudo, por sua vez, vem contribuir no sentido de dar enfoque ao processo de 

criação de valor de forma sustentável para e com o consumidor.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Diante do exposto, este ensaio tem por objetivo discutir e propor uma 

agenda de pesquisa integradora, considerando as relações entre co-criação e 

sustentabilidade. Além disso, este trabalho também tem como objetivo sugerir a 

criação, definição e utilização de um novo termo, que represente a integração dos 

temas mencionados. 

  Este estudo justifica-se com base nas propostas de agenda de pesquisa 

levantadas em estudos anteriores com relação a: a) Co-criação de valor pelo cliente 

(ROBERT; ADAMS, 2010); e, b) Questões de sustentabilidade em marketing, 
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considerando a sustentabilidade da empresa em um ambiente competitivo – 

relacionada também à sobrevivência da empresa à longo prazo. (KATSIKEAS, 

ROBSON; HULBERT, 2004; MSI, 2010). 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Por fim, o presente estudo contribui, por meio da construção de um ensaio 

teórico e da proposta de uma agenda inicial de pesquisa com vistas a estimular 

debates sobre a temática, com 21 sugestões para pesquisas futuras distribuídas em 

quatro dimensões, tendo a sustentabilidade como oportunidade de pesquisa dentro 

do campo da co-criação de valor, visto que tanto a literatura de co-criação quanto a 

de sustentabilidade abordam uma à outra de forma bem limitada e tangencial. 

Outra contribuição a ser pontuada é a integração de conceitos multidisciplinares 

envolvendo o marketing e a ampliação do seu papel na sociedade. (MACINNIS, 

2005). 

Sob a ótica gerencial este estudo visa proporcionar aos gestores, uma 

reflexão acerca da importância de se dar voz aos consumidores e stakeholders e 

inseri-los no processo de planejamento, criação e consumo de suas experiências. 

Ainda, ao se co-criar valor nas organizações, faz-se preciso considerar aspectos da 

sustentabilidade, visto a necessidade de uma sociedade sustentável, em que as 

necessidades dos consumidores sejam satisfeitas sem diminuir ou comprometer as 

possibilidades de atendimentos das necessidades futuras da próxima geração ou 

das demais. 

 

 

DISCUSSÕES 

 

Diante do foco na sobrevivência da empresa em longo prazo e sua 

manutenção em curto prazo, deve-se atentar para o papel dos stakeholders na 

criação conjunta de valor para a empresa. Acredita-se, nessa conjuntura, que o 

papel do marketing poderia ser reformado, devido à limitação de seu foco no 
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atendimento do tempo presente e das necessidades atuais de seus consumidores, 

esquecendo o dilema moral que envolve o atendimento de desejos dos 

consumidores, mesmo que isto seja nocivo a eles, à sociedade, ao ambiente, e 

outros. 

A disciplina de marketing não deveria se isolar, mas sim aprender com 

outras disciplinas, almejar interdisciplinaridade e multidisciplinaridade com outras 

áreas, cunhar novas terminologias, ampliar seu conceito e escopo (SHETH; SISODIA, 

2005). Indo ao encontro da idéia de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade e 

apoiando-se na teoria de co-criação de valor e na lógica da sustentabilidade, este 

ensaio propôs uma reflexão sobre o processo de co-criação conjuntamente com a 

sustentabilidade em longo prazo, objetivando contribuir para a elaboração de uma 

agenda inicial de pesquisa integrada. 

Observou-se que tanto a literatura de co-criação quanto a de 

sustentabilidade abordam uma à outra de forma bem limitada e tangencial. Assim, 

percebeu-se que não é possível delinear uma agenda de pesquisa que integre co-

criação e sustentabilidade, sem que antes haja uma integração conceitual entre as 

áreas. Diante dessa perspectiva, surgiu a necessidade de delineamento de um novo 

conceito integrador; ainda, em virtude da revisão de literatura realizada, tal 

conceito emergiu.  

Vale ressaltar que o presente ensaio opta por utilizar o termo 

sustentabilidade por ser abrangente e envolver outros conceitos correlatos, tais 

como desenvolvimento e consumo sustentável; contudo são esses últimos que dão 

sustentação ao tema.  

Assim, nominamos como Co-Criação Sustentável de Valor (CSV), uma 

estratégia que enfatiza a co-geração e co-realização contínuas de valor mútuo entre 

a empresa e stakeholders externos a ela, estratégia essa cujo comportamento 

resultante de ambos – empresa e seus stakeholders - impacte no meio ambiente e 

na sociedade de forma a não comprometer a habilidade de outros stakeholders, 

presentes ou futuros, em atender às suas necessidades. 

Os debates sobre a co-criação de valor e a sustentabilidade parecerem 

estar apenas começando. Sugere-se aos gestores para que se atentem para a 

importância do tema dentro de sua realidade local, é preciso dar voz aos 
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stakeholders e inseri-los no processo de planejamento, criação e consumo de suas 

experiências. 

Dessa forma, para que esses debates ganhem realidade, propõe-se neste 

ensaio, uma agenda inicial de pesquisa, a fim de avançar o conhecimento de Co-

Criação Sustentável de Valor (CSV).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PROPOSTA DE UMA AGENDA INICIAL DE PESQUISA 

 

Este ensaio propôs uma reflexão sobre o processo de co-criação 

conjuntamente com a sustentabilidade em longo prazo, do qual emergiu um novo 

conceito, o de Co-Criação Sustentável de Valor (CSV), como uma estratégia que 

enfatiza a co-geração e co-realização contínuas de valor mútuo entre a empresa e 

stakeholders externos a ela, de forma a não comprometer a habilidade de outros 

stakeholders, presentes ou futuros, em atender às suas necessidades. Disso decorre 

que a sustentabilidade pode ser vista como um fim e a co-criação como um meio, 

visto que sustentar é preciso, mas desenvolver não o é necessariamente. 

Ainda, outro objetivo deste estudo foi o de propor uma agenda de pesquisa 

integradora, considerando as relações entre co-criação e sustentabilidade. Com 

base nas limitações encontradas durante a revisão teórica, e inspirada em 

estruturas de agendas de pesquisa de outros trabalhos, como de SEIDERS e PETTY 

(2004), compilou-se a agenda de pesquisa organizada em algumas dimensões, 

sendo elas: ambientes micro e macro, contextos situacionais, processos 

organizacionais e indicadores e métricas, apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1. Sugestão de Agenda Inicial de Pesquisa 

Dimensões Sugestões para Estudos Futuros 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ambientes micro/macro 

Estudos longitudinais para identificar o impacto da CSV em médio e longo 
prazo;  

CSV em e entre diferentes stakeholders; 

Levantar a visão dos acadêmicos (em especial da gestão e do marketing), no 
Brasil, sobre a CSV; 

Compreender o papel dos fornecedores, colaboradores e da comunidade no 
processo de CSV;  

Identificar se a inclusão dos consumidores no processo de CSV os torna mais 
sustentáveis; 
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Identificar se a legislação geral e de consumo atual (Código de Defesa do 
Consumidor, no Brasil) está preparada ou adequada para esse novo cenário 
de CSV; 

Identificar a relação entre políticas públicas e CSV; 

Identificar a relação entre governança corporativa e CSV; 

 
 
 
 
 
Contextos Situacionais 

Compreender a CSV ao longo da cadeia de valor ou da supply chain; 

Compreender o papel da CSV na experiência dos serviços; 

Identificar práticas e especificidades da CSV em diferentes setores da 
economia ou tipos de produto; 

Entender qual seria o conjunto de valores relativos à CSV, e qual a hierarquia 
dos destes valores; 

Identificar e analisar a tendência dos consumidores em considerar questões 
de sustentabilidade para produtos e serviços hedônicos;  

 Realizar estudos comparativos entre países, para entender as diferenças na 
CSV; 

 
Processos 
Organizacionais 

Estudar se há relação entre a intensidade sustentável na co-criação de valor 
e o tipo de inovação da empresa (incremental ou radical);   

Entender as diferenças entre o processo tradicional de criação de valor, co-
criação de valor e o de CSV; 

Identificar a percepção dos consumidores em relação ao processo de 
criação de valor, co-criação de valor e CSV;  

 
Indicadores e Métricas 
 
 

Levantar novas metodologias ou alternativas de pesquisa que se adequem 
ao tema da Co-criação Sustentável de Valor; 

Desenvolver métricas (escalas) para mensurar a CSV; 

Desenvolver indicadores de CSV;  

 Identificar a relação entre CSV e eficiência econômica das empresas;  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Cabe-se observar ainda, que a contribuição gerencial deste estudo é 

proporcionar aos gestores, uma reflexão acerca da importância de se considerar 

aspectos da sustentabilidade ao se co-criar valor nas organizações, bem como 

trazer maior clareza sobre esse tema por meio da definição conceitual de Co-Criação 

Sustentável de Valor proposta. Algumas implicações gerenciais merecem maior 

reflexão futura, como os impactos em custos e riscos do processo de Co-Criação 

Sustentável. Desses riscos, acredita-se que os principais sejam decorrentes do maior 

poder dado ao consumidor durante o processo de co-criação; é relevante, portanto, 

que gestores pensem em formas de lidar com esse empoderamento. 

Quanto às limitações deste ensaio, é relevante pontuar: a) A nossa revisão 

de literatura observou concentração de produção sobre “co-criação de valor” em 

um grupo de autores; b) Não foram encontrados trabalhos direcionados à como as 

organizações podem gerenciar o processo de co-criação de valor, carência essa já 
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observada em estudo anterior (PAYNE; STORBACKA; FROW, 2008). A presente 

agenda de pesquisa focou em Co-Criação Sustentável de Valor, mas independente 

da sustentabilidade o tema da co-criação merece ser estudado, pois se mostrou um 

campo carente de novos estudos e fértil para novas idéias. 

A importância da continuidade dos estudos aqui sugeridos aponta para a 

conexão das temáticas propostas. Os consumidores fazem parte de uma teia 

inseparável de relações, sejam com outros consumidores ou com a empresa. Assim, 

espera-se uma visão holística dos temas aqui apresentados, visto a necessidade de 

uma sociedade cada vez mais sustentável, em que as necessidades dos 

consumidores atuais sejam satisfeitas sem diminuir ou comprometer as 

possibilidades de atendimentos das necessidades futuras da próxima geração e da 

seguinte. 
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Pensar em hospital sem que venha à mente ideia de sofrimento; angústia e 

frieza, dor e incerteza é praticamente impossível. Com a tecnologia cada vez mais 

avançada e médicos cada vez mais especializados, a pessoa enferma muitas vezes é 

vista somente como portadora da doença, sem identidade própria ou sentimentos. 

Criança/adolescente hospitalizado quer tratamento e rápida recuperação. 

Isso implica em proporcionar ao enfermo, desenvolvimento da potencialidade 

cognitiva, e dar continuidade ao estudo escolar com atividade didática planejada e 

organizada por especialista, que favorece o desenvolvimento cognitivo e emocional 

do enfermo. 

A aprendizagem de conteúdo escolar, mantém na cabeça do enfermo uma 

rotina que não o afasta da vida diária e consequentemente melhora o quadro 

clínico. 
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O Pedagogo nesse caso realiza trabalho multidisciplinar, organiza e 

supervisiona a ação pedagógica, possibilitando ao enfermo, espaço apropriado, 

como prevê a Lei Nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - (LDB).  

 

PROBLEMA 

 

O ambiente hospitalar analisado historicamente surgiu como lugar de 

acolhida a doentes e peregrinos durante a Idade Média. Naquela época os espaços 

contavam com escassos recursos econômicos, técnicos e humanos. Eram vistos 

somente como depósito de gente doente, que procurava tratamento ou uma morte 

mais digna. 

Atualmente, hospital é local destinado a atendimento de doentes para 

proporcionar diagnóstico nos diversos ramos da medicina e o tratamento 

necessário. Direcionado quase exclusivamente à medicina curativa, tecnologia 

avançada e profissional especializado, muitas vezes o hospital não olha a totalidade 

do ser humano.  

Pesquisa realizada ecleticamente mostra que existe ambiente hospitalar com 

tratamento humanizado, profissionais de formação interdisciplinar e colaboração 

para amenizar sofrimento e tensão do paciente durante a hospitalização. 

Humanização hospitalar é conceito já definido. Respeito à individualidade é direito 

reconhecido.  

A literatura mostra existir hospitais que despersonalizam o doente e que, 

identidade de paciente é menos importante. A pessoa é vista como portadora de 

doença e não como uma Personalidade.  

Pensar na criança ou adolescente hospitalizado importa em lembrar que ele 

tem característica psicossocial inerente à enfermidade e por isso, não pode ser 

deixado de lado como pessoa, para tratar apenas o aspecto físico-biológico.  

De acordo com Bowlby, (1995, p.15), "criança hospitalizada passa por três 

fases: A primeira é a de revolta, [...], a segunda é um estado de apatia, [...], a 

terceira, [...], começa a formar vínculos afetivos". Ou seja, ela passa a substituir a 

revolta e a apatia por aceitação aos cuidados e intervenções clínicas. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A Pedagogia Hospitalar tem especificidade. Envolve conhecimento de 

medicina, psicologia e educação. É tarefa complexa, fundamentalmente de teoria e 

prática pedagógica. É função do pedagogo, abordar enfoque informativo e 

instrutivo que no âmbito do trabalho leve informação do estado de saúde e 

procederes utilizados ao paciente e família. Assim dá apoio ao enfermo, família e 

continua a escolarização.  

Para Martins (2009, p.100) "a escuta pedagógica traz para a criança uma 

nova forma de pensar em relação a sua saúde e a experiência com a hospitalização" 

e conceitua à escuta pedagógica, como sendo um termo da psicanálise que "se 

refere à apreensão/compreensão de expectativas e gestos, as lacunas do que é dito 

e os silêncios, ouvindo expressões e gestos, consultas e posturas". (Idem ibidem).  

Assim, a atuação do pedagogo hospitalar envolve a escuta pedagógica como 

uma estratégia para conhecer algo mais a respeito do aluno e fases de 

desenvolvimento, bem como o da aprendizagem escolar.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Estudando as teorias de Vygotsky dá para analisar que são as condições reais 

vividas que determinam diretamente o desenvolvimento psíquico da criança. A 

prática no contexto socio-histórico é decisiva para o desenvolvimento. A Pedagogia 

hospitalar pensa o hospital como espaço de aprendizagem e desenvolvimento. 

Assim, FONSECA em APUD de SANTOS; SOUZA, (2009, p.114), frisa que: 

  

A criança hospitalizada, assim como qualquer criança, apresenta o 
desenvolvimento que lhe é possível de acordo com diversidade de fatores 
com os quais interage e, dentre eles, as limitações que o diagnóstico 
clínico possa lhe impor. De forma alguma podemos considerar que a 
hospitalização seja, de fato incapacitante para a criança. Um ser em 
desenvolvimento tem sempre possibilidades de usar e expressar, de uma 
forma, o seu potencial.  

 

Quando hospitalizada a pessoa se fragilizada; perde aconchego da casa; dos 

familiares; amigos, colegas e professores, perde referência da rotina. Para sua 
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significativa recuperação é necessário ter um projeto de educação e recreação, que 

envolva o brincar, jogar e os conteúdos escolares importantes para a aprendizagem.  

Portanto, o objetivo deste, é promover o entendimento da Pedagogia Hospitalar 

como ferramenta prática e decisiva para a recuperação de paciente internado.  

Realizar, como ferramenta pedagógica, uma brinquedoteca hospitalar que é 

uma conquista legal, (Lei Nº 11.104, de 21/03/2005), e que tornou obrigatória a 

instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento 

pediátrico em regime de internação. Tornar o Pedagogo um componente da equipe 

multidisciplinar do hospital. Ele organizará e orientará como utilizar a brinquedoteca 

de forma ludo/pedagógica.  

 Na Lei Federal, Nº 8.089/1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente), que 

tornou a criança e adolescente brasileiro cidadão de direitos e deveres sociais, um 

desses direitos é a obrigatoriedade ao atendimento educacional hospitalar. O 

paciente tem esse direito fundamental, sem o prejuízo da proteção integral, 

oportunidade e facilidade, a fim de facultar desenvolvimento físico, mental, moral e 

espiritual em condições de liberdade e dignidade.  

 

 

DISCUSSÕES 

 

As questões são: 

- Professor que atua na Pedagogia Hospitalar deve fazer registros das 

observações sobre o desempenho de cada criança ao longo das atividades 

realizadas? 

- Tais observações mostram o desenvolvimento, aprendizagem e 

dificuldades do hospitalizado? 

- O professor reflete sobre a necessidade de modificar a prática pedagógica? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os relatos de um trabalho em processo vivenciado deve apresentar o 

verdadeiro sentido do que representa. Ao atender a necessidade educacional de 

alguém que esteja hospitalizado, o Pedagogo colabora diretamente no 

atendimento e dá apoio integral a pessoa, isto é, ele considera o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social dela.  

A pesquisa revelou que são grandes as possibilidades de ação do Pedagogo 

no contexto hospitalar, e que isso, requer um atendimento Pedagógico 

humanizado; que respeite as características e necessidades individuais da criança ou 

adolescente que hospitalizado, careça de atendimento pessoal, tanto quanto do 

profissional. 

Esse fator contribui de forma significativa para o enfrentamento de 

problemas clínicos e possibilita a criança/adolescente, a dar continuidade ao 

processo escolar, sem que haja prejuízo durante o período de internação. 

Revela também, as exigências da função do Pedagogo, frente à Classe 

Hospitalar, atribuições e responsabilidades essas, que são impostas diariamente, 

junto ao fazer e agir pedagogicamente, e junto ao interno, de maneira criativa e 

insistente.  

Imperiosamente, define que foi constatado que a criança/adolescente, 

acometido por enfermidade e atendida em hospitais para tratamento clínico, 

precisa que os direitos institucionais sejam cumpridos. É questão de respeito ao 

'Ser' e a dignidade 'Humana', no período de hospitalização.  

No exposto, destacamos a importância da integração entre educação e 

saúde designa que o enfermo seja atendido na integralidade. Que condições 

imprescindíveis passem a ser disponibilizadas para que todo desenvolvimento 

emocional, social e cognitivo, continue acontecendo, mesmo num ambiente 

hospitalar.  
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RESUMO 

 

A busca pela qualificação profissional tem sido uma constante na vida de 

grande parte das pessoas e essa se dá através de um ensino de qualidade. O Ensino 

a Distância, assim, cumpre seu papel. A Educação a Distância - EaD – surgiu no Brasil 

no século XIX utilizando-se de cursos profissionalizantes realizados por meio de 

correspondências e, a partir de então, tem se mostrado presente até hoje, visto 

possibilitar a construção autônoma do conhecimento; a possibilidade de estudo 

através do não-deslocamento da residência dos alunos até outros espaços; a busca 

incessante por qualificação e aperfeiçoamento das habilidades e competências para 

corresponder as expectativas de um mercado profissional cada vez mais 

competitivo, bem como o vasto campo de meios e ferramentas que as novas 

tecnologias oferecem ao educando.   

Assim, a grande procura por cursos na modalidade a distância tem 

despertado um novo olhar sobre o sistema de educação formal, tido como 

presencial, e seu real valor para o profissional. Sabe-se que as relações interpessoais 

entre professores e alunos são importantes, mas somente elas não garantem o 
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sucesso de uma carreira profissional, mas sim a construção de conceitos e 

conhecimentos do próprio discente. Além do mais, o contato, exercício e prática 

através dos meios tecnológicos, como telefone, televisão, internet, e-mail, 

videoconferências, chat, rádio-web, práticas de tutoria, entre outros mecanismos, 

são situações que os alunos presenciais não vivenciam com tanta intensidade e que 

fazem com que os alunos do EaD se sobressaiam tanto nas provas promovidas pelo 

sistema quanto no cotidiano profissional.  

Desse modo, dependendo da instituição, do alcance de sua área de atuação, 

das finalidades educacionais propostas e da natureza dos cursos oferecidos, a 

estrutura necessária para o desenvolvimento da EaD pode ser mais ou menos 

complexa. Ainda, quanto à instituição da modalidade de ensino a distância, cabe 

destacar não ser essa um processo que ocorre “a distância”, afastado da relação 

com o outro, sem intervenção e convivência. Ao contrário, é amparada em uma 

filosofia que oportunize a interação, desenvolvimento de ideias compartilhadas, 

reconhecimento e respeito de diferentes culturas e conhecimentos (PRETI, 2005). 

Ademais, a não presença obrigatória ao Polo de referência em dias de aula 

exige ainda mais disciplina do aluno a fim de monitorar seu tempo de estudo e 

produção de aprendizagens. E, diante dessa realidade, o papel do professor, tutor, 

coordenador e demais envolvidos na gestão torna-se indispensável. Cada um 

realizando sua função  na busca pela qualificação do discente. 

Essa ruptura faz com que o aluno EaD decida sobre seu processo formativo, 

mas não impede de forma alguma a presença de um mediador. E esse se faz 

presente através de um tutor. Um novo tipo de educador que sugere caminhos, 

fomenta pensamentos, que faz com que o aluno interaja com os conhecimentos 

encontrados em materiais didáticos, nas informações recebidas através das 

teleaulas, rádioweb,chat, e demais recursos disponíveis na EaD. 

A especificidade da EAD requer múltiplas condições de comunicação que 

possibilitem a interação entre os envolvidos em tempos e espaços distintos. Assim, 

a EAD, por suas peculiaridades, sobretudo em relação aos processos interativos que 

desencadeia, coloca-se como uma modalidade em potencial para o 

desenvolvimento da autonomia do estudante. Por isso, os meios de comunicação 
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disponíveis e a organização dos materiais em um curso ou disciplina têm relevância 

significativa na potencialidade da mediação pedagógica nessa modalidade. 

Esse processo de construção de conhecimento envolve diferentes atores e 

tem no tutor um personagem fundamental. É ele quem potencializa o trabalho 

individual e grupal visando à obtenção de objetivos marcados e definidos 

(AZEVEDO, 2008). 

Sob essa ótica, busca-se analisar o papel do tutor presencial como orientador 

do aluno EaD, aquele que acompanha a vida acadêmica do estudante, apontando 

caminhos e encontrando em parceria soluções aos problemas que possam vir a 

ocorrer, bem como propostas às soluções desses. Além disso, o tutor também 

garante a efetivação do curso em todos os níveis. Ele é aquele que em muitos 

momentos representa o curso e é por isso que autores depositam em sua atuação o 

sucesso ou não da educação a distância.  

Ademais, percebe-se que a atuação de tutores junto a seus Polos difere 

significativamente mesmo havendo orientações sobre suas funções.  Discute-se 

sobre isso em reuniões pedagógicas junto às instituições e muitos questionamentos 

surgem. 

Ao encontro dessa exposição, o  presente trabalho busca analisar as funções 

e competências à atuação da tutoria presencial em programa de EaD via internet  no 

curso de Pedagogia do  Centro Universitário Internacional Uninter em relação ao 

papel do tutor do curso de Pedagogia. Diante disso, levantam-se as seguintes 

questões:  

 Que tipo de legislação existe para o ensino de EaD no Brasil? 

 Quais são os profissionais envolvidos neste ensino? 

 A quem compete a orientação aos alunos quanto às questões 

administrativas e pedagógicas? 

 Quais são as características apresentadas pelos alunos que buscam o EaD? 

 Qual é a importância das ferramentas da internet ao curso de EaD? 

 Quais são as funções do professor e do tutor presencial nos cursos de EaD? 

 Qual é a prática pedagógica do tutor presencial no curso de pedagogia e nos 

demais cursos? 
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 De que forma se constrói a identidade do tutor presencial no Curso de 

Pedagogia em EaD? 

Para tanto, a pesquisa terá como variáveis o papel do tutor presencial junto 

ao curso de Pedagogia EaD do Centro Universitário Internacional Uninter – região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Desta forma, quanto às funções do tutor, têm-se como variáveis: 

*Mediação entre alunos e tecnologia; conteúdos e alunos e alunos e alunos. 

*Instigação ao debate, à colaboração e à cooperação. 

*Acompanhamento das aprendizagens, desafiando constantemente o aluno. 

*Fornecimento de Feedbacks para o trabalho dos professores responsáveis 

pela formatação do programa e conteúdos. 

 *Avaliação de situações de aprendizagens: portfólios, seminários.  

 Quanto às competências essenciais do tutor, essas estão relacionadas ao 

domínio de conteúdos, tecnologias e práticas pedagógicas relacionadas à EaD, 

especialmente às ligadas à cooperação e colaboração em vista ao aluno. 

E para analisar esse fato, o presente trabalho de pesquisa será desenvolvido 

sob o enfoque qualitativo. Diante dissto, Alvarenga (2012) menciona que o enfoque 

qualitativo 

 
 
São enfoques da investigação social, são formas de geração e produção de 
conhecimentos que se fundamentam em concepções epistemológicas 
profundas e que origina uma nova linguagem metodológica diferente ao 
paradigma tradicional. ( p. 50)  

 

 Além disto, abordar-se-á o trabalho sob o paradigma fenomenológico. E, 

segundo a mesma autora, esse diz respeito “à maneira como as pessoas 

experimentam seu mundo, sua vivência.” (2012) 

 Ademais, o trabalho será norteado pelo enfoque quantitativo descritivo que 

tem como base norteadora apresentar em diversos graus as características ou 

propriedades, bem como descrever situações e fenômenos em estudo. 

Para tanto, o presente trabalho será realizado sob o olhar das ciências 

educativas, sob a perspectiva da investigação participativa (investigador convive 

com a comunidade em estudo) e trabalho de campo (coleta de informações, 

questionários).  
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Quanto aos métodos e técnicas, o trabalho será desenvolvido através da 

observação direta da prática dos tutores e dos alunos, assim como aplicação do 

questionário com questões abertas e fechadas e registro escrito dos fatos ocorridos 

e dos dados coletados.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a chegada das novas tecnologias, evidencia-se às instituições 

educacionais o potencial da EaD que, para muitas pessoas, torna-se mais eficaz que 

o ensino presencial. O Ensino a Distância, ao atender com rapidez e eficiência aos 

anseios por aprendizado, destaca-se como uma forma de atualizar conhecimentos 

gerados pela ciência e pela própria cultura humana. E existem ações sociais a favor 

da liberação de pesquisas, trabalhos e conteúdos de muitas universidades, 

independente de suas origens, a fim de alunos poderem estudar (Mattar, 2011). Este 

tipo de ação faz com que a prática em EaD seja mais eficaz e atualizada. 

E, para que isso ocorra, é necessário um trabalho em equipe, composto por 

coordenadores que atuem na definição de modelos pedagógicos e gerenciais, 

autores de definição e elaboração de conteúdos, bem como tutores responsáveis 

pela interação professor-aluno, aluno-conteúdo e aluno-aluno. 

Neste trabalho, tem-se o enfoque sobre o papel do tutor (contexto de 

atuação, competências e práticas pedagógicas) presencial na modalidade de 

Educação a Distância, no curso de Pedagogia, do Centro Universitário Internacional 

Uninter, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  

Desta forma, a necessidade de definição da abrangência da atuação do tutor 

presencial, seja motivador, mediador e/ou avaliador é de fundamental importância 

no processo educacional via internet. 

Além disto, percebe-se que a prática do tutor presencial no curso de 

pedagogia necessita ser diferenciada dos demais cursos, tendo em vista as 

situações de aprendizagem oferecidas pelo programa de conteúdos. 

Sugere-se, então, a construção de uma proposta de prática pedagógica aos 

tutores de pedagogia dos cursos de EaD. 
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RESUMO 

 

Este trabalho discorre sobre as tecnologias de informação e comunicação como 

ferramentas mediadoras no processo de ensino-aprendizagem na Educação a 

Distância, pontuando questões referentes à pesquisa enfatizando o aspecto 

epistemológico a partir da teoria da complexidade.  A questão que norteia o 

desenvolvimento do trabalho é a seguinte: Em que medida as tecnologias de 

informação e comunicação  interferem nas práticas pedagógicas no processo de 

ensino-aprendizagem na EaD? Considerando a relevância e atualidade do tema em 

questão procurou-se fazer um levantamento de teorias que apresentam 

perspectivas sobre o assunto para traçar, a partir dos diálogos travados nas 

literaturas selecionadas, um parâmetro sobre o pensamento de estudiosos que 

podem auxiliar nas reflexões da presente pesquisa.  Assim; buscou-se  relacionar as 

tecnologias de informação  e comunicação com as práticas pedagógicas na 

                                                   

mailto:cecilia.p@cp.grupouninter.com.br
mailto:luis.l@grupouninter.com.br
mailto:diane.m@grupouninter.com.br


 
 

481 
 

Educação a Distância (EaD), focalizando questão da mediação pedagógica. A 

metodologia de pesquisa é bibliográfica considerando principalmente, como 

aportes teóricos, as contribuições de Morin (2000), Netto (2005), Martins (2010) e 

Moser (2012).  A Educação a distância (EaD) é uma modalidade educacional que 

cada vez mais se destaca no cenário atual. Um dos principais motivos apontados 

para isso evidencia o fato da sua adaptação à realidade dos alunos que procuram 

formação com vistas a sua atuação mercado profissional. A EaD atende desta 

forma, a necessidade de formação demandada por uma parte da sociedade. 

Quando se pensa em educação, a primeira ideia que nos é remetida é a escola, ou o 

local onde se ensina, e consequentemente o local onde se aprende. Moser (2010, p. 

19) relata que ainda se vê diversas escolas, e até em propagandas televisivos, 

professores frente aos alunos escrevendo num quadro de giz ou algo semelhante, 

modo de ensinar este que já está superado há muito tempo.  O autor afirma que a 

escola sempre viu e vê o progresso social pelo retrovisor, isto é, depois que os fatos 

se sucederam. “Nada há de mais arrasador do que o apego ao tradicionalismo, 

repetindo lições de autores que escreveram e bem, mas sobre outras épocas.” 

(MOSER, 2010, p. 19). Hoje, reflete-se sobre uma educação democrática, em que 

todos podem acrescentar algo. O saber deixa de ser propriedade exclusiva do 

professor, o aluno torna-se mais independente, autônomo e participativo. A 

formação escolar é voltada para a formação do ser humano. Seu principal objeto de 

preocupação é o aluno, para o qual busca produzir as relações de aprendência, de 

incentivo à formação de valores culturais e éticos.  Tratando então da geração net, 

conforme denomina Moser (2010, p. 22), essa geração é alerta, consciente, centrada 

e tem o controle sobre si mesmos. Os acadêmicos, os docti cum libro, isto é, os 

sábios baseados em livros, certamente acusam de fúteis essa geração e a 

consideram inconsequente. Nesse contexto merece destaque a discussão sobre a 

Educação a Distância e as tecnologias de informação e comunicação. Embora 

estejamos trabalhando com tecnologia e desenvolvimento das tecnologias, não 

podemos esquecer a real finalidade da educação de promover a aprendizagem e a 

melhoria das condições de vida do ser humano. No ensino com estrutura a 

distância, o aluno não tem contato físico com os professores, toda interação é feita 

através das mediações tecnológicas. Assim é preciso ampliar os conceitos dessas 
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mediações para compreender a importância das tecnologias, não apenas na 

comunicação entre docente e discente, mas como ferramenta pedagógica, hoje, 

indispensável na EaD.  Deve-se sempre ouvir o aluno, saber sua real necessidade, 

afinal o ensino é desenvolvido pensando no aluno e no seu processo de ensino-

aprendizagem a que ele está submetido. Portanto, saber quais são suas reais 

necessidades é fundamental. É necessário que se pesquise a realidade de cada 

região, levantando as principais necessidades daquele grupo, possibilitando 

integração e um curso mais proveitoso utilizando-se das tecnologias como 

ferramenta de aproximação na EaD. “Não se consegue alcançar resultados positivos 

nem obter chances para fazer o estudante progredir se não forem utilizadas as 

próprias representações dos alunos, ou se essas não forem trabalhadas durante o 

processo de aprendizagem visando às transformações” (MARTINS, 2010, p.29).  Na 

EaD, conforme explica Moser (2012, p.2) as orientações diretas dos docentes não 

são tão constantes quanto no ensino presencial. Os aprendizes devem conduzir por 

si próprios seus estudos desenvolvendo assim uma independência, pois eles devem 

se programar, planejar suas atividades e determinar como utilizarão o tempo, uma 

vez que os teleencontros ocupam a menor parte de sua dedicação estudantil. Hoje, 

quando falamos de EaD, remetemo-nos às diversas tecnologias que nos rodeiam, 

seja a internet, a televisão, as aulas transmitidas via satélite, os diversos softwares, 

entre outras. Porém, essas tecnologias são recentes se compararmos à história da 

educação como lembra Netto (2005, p.77): “O avanço da tecnologia e suas 

obsolescências foram tais que nos permite dizer que o que é avançado hoje, 

amanhã poderá ser totalmente obsoleto. Essa velocidade com que se dão as 

mudanças na tecnologia e na ciência não ocorre na mesma velocidade da área 

pedagógica”. Assim como não é possível examinar um quadro de mosaicos de 

perto, é preciso que nos afastemos para apreciá-lo, do contrário apenas veremos 

pedrinhas ou pontos dos quais ele é feito, e segundo Moser (2012, p.3) o mesmo 

acontece com os conhecimentos.  A dispersão e a atomização dos diversos ramos 

do saber são muito grandes e elas crescem exponencialmente a cada dia. A 

pedagogia fundada na epistemologia da complexidade pretende que os professores 

façam que seus alunos sejam capazes de reunir em um todo harmonioso as 

inúmeras informações com as quais são ‘constantemente envolvidos’. “Ter uma 
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cabeça bem-feita, que é o objetivo da pedagogia da complexidade, é fazer com que 

o aluno tenha o saber unido à inteligência.” (MONTAIGNE, 1973, p. 75 apud MOSER, 

2012, p.4). A escola precisa de um choque de realidade conforme afirma Moser 

(2012, p.4). Em um mundo que se caracteriza pela mudança e pela inovação, é 

necessário que as instituições de ensino e os professores questionem sobre a 

situação de seu ensino e de sua escola em relação à desarticulação dos saberes.  

Assim, levar em conta os ensinamentos da epistemologia da complexidade pode 

constituir uma maneira eficaz para responder aos desafios que a ciência e a 

tecnologia impõem a todo instante ao mestre, pois assim os conhecimentos serão 

mais bem entendidos e assimilados, vistos como um todo complexo. Moser (201) 

ressalta ainda que a falta de interesse dos alunos ocorre porque os docentes os 

tratam, tal como tratam seus conteúdos de ensino, dentro de uma perspectiva que 

está se tornando a cada dia mais ultrapassada. Isto é, os docentes não conhecem os 

alunos a quem ensinam e, quando podem, tentam enquadrá-los em referenciais 

cristalizados, de pedagogias ensinadas para outras épocas que já não se enquadram 

na realidade presente em sala de aula hoje. A mudança é vertiginosa, pois o que 

hoje é ortodoxo, amanhã é obsoleto; o que hoje é estranho e ‘herege’ (como uma 

pessoa que, pertencendo a uma determinada seita, rejeita seus princípios e, por 

isso, é excluída dessa congregação) amanhã se torna o modelo; e assim 

sucessivamente. “(...) o mundo, sua retórica, seus feitos são, essencialmente, 

plurais, não se prestam a uma conclusão, mas sim a uma abertura. (...) Não devem, 

portanto, constituir objeto de uma demonstração, mas sim de uma mostração” 

(MAFFESOLI, 1998, p.114). Moser (2010, p.19) enfatiza que os educadores precisam 

considerar a geração dos jovens com os quais lidam hoje. Ele denomina esses jovens 

como sendo a geração net. São jovens e crianças diferentes das crianças descritas 

ou consideradas pelos educadores clássicos nas universidades e escolas, referindo-

se aqui particularmente ao construtivismo de Piaget e ao sociointeracionismo de 

Vygotsky, este que faleceu em 1934 e aquele em 1980. As crianças estudadas por 

eles não existem mais, estamos, na pós-modernidade, em frente à esta dita geração 

net.  Segundo Tapscott (1988, p. 20 apoud  Moser, 2010, p.19),o que distingue essa 

geração é o fato de ela crescer rodeada pela mídia digital, cujos conteúdos estão 

conectados pela internet.  “Pela primeira vez as crianças estão mais confortáveis, 
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mais conhecedores, mais letrados que seus pais em relação à inovação social” 

(MOSER, 2010, p. 2). Eles são a força transformadora da sociedade. E, com certeza, 

as organizações que os contratam como empregados se sentem apavorados diante 

de seu modo de ser e de trabalhar.  Logo, é preciso estar preparado para a mudança 

segundo Moser (2012, p.5); se “tudo muda” (Heráclito, século VI a.C.) pode chegar a 

hora em que a aula ontem louvada e que logrou interesse dos alunos, já não mais 

lhes interesse hoje. Vivemos em uma sociedade de consumo: como o exemplo dos 

aparelhos celulares smartphones e outros, tudo é feito para ser em seguida 

descartado, aquilo que deu certo agora, não serve mais daqui a pouco. Considera-se 

que o conhecimento pode ser um instrumento na luta por mudanças na estrutura 

econômica e social dentro da estrutura capitalista em que a sociedade brasileira se 

encontra. A academia escolar prepara o ser humano do mundo para o mundo. Faz-

se necessário, então, que esse homem seja solidário, responsável, culto, inteligente, 

emancipado e autônomo. A educação transformadora, a que gera um homem 

transformador da sociedade exploradora e hierarquizada, longe de ser um sonho, é, 

sim, possível de existir. A escola precisa trazer para dentro de seus espaços, mesmo 

digitais e virtuais, o mundo real, do qual todos os alunos e professores fazem parte. 

Deve formar cidadãos que participem ativamente da vida econômica e social do 

país, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 

fraterna. “A ‘educação’ pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, 

e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas “ 

(MORIN, 2000, p. 11). Com o desenvolvimento crescente das sociedades, a educação 

a distância vem sendo repensada a cada momento, tendo em vista a sua relação 

com os objetivos da sociedade vigente, os quais visam a um ser humano autônomo. 

A educação a distância é uma das modalidades que mais tem se popularizado nos 

últimos anos por ser mais acessível economicamente, além de utilizar a 

possibilidade de organização do tempo de cada aluno. 
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RESUMO 
 
 
Atualmente, os cursos que oferecem a modalidade de Educação a Distância - EaD, possuem, na 
esfera das tecnologias de informação e comunicação (TIC), inúmeras possibilidades. Estas 
contemplam não apenas os educandos, mas oferecem, também, vantagens didáticas para os 
educadores. No entanto, é preciso que haja uma profunda reflexão sobre a forma como ministrar 
tais aulas, bem como os espaços a serem utilizados. Dessa forma, o presente artigo busca 
proporcionar uma reflexão sobre como a TIC pode auxiliar a prática pedagógica e qual a real 
importância de se utilizar tais tecnologias no processo educacional. O fato é que os recursos 
utilizados, hoje não podem e nem devem ser os mesmo de alguns anos. Por essa razão, a Tecnologia 
da Informação e Comunicação pode ser um importante aliado na promoção da interatividade dos 
ambientes de aprendizagem EaD. Assim, o problema do artigo é: qual a importância da TIC nas 
práticas na EAD do ensino superior? Como objetivos: descrever preceitos teóricos sobre TIC no EAD 
do ensino superior; abordar a educação do ensino superior versus as inovações tecnológicas; 
abordar o EAD e a TIC; abordar o EAD no Brasil. Como metodologia de pesquisa foi adotada pesquisa 
exploratória bibliográfica com ênfase em estudos de autores como: Moran (2009); Nunes (1994); 
Litwin (2001); Maia & Mattar (2007); Simões (2011); Veiga (2006); Zulian (2003) entre outros.  
 
 
Palavras-Chave: Tecnologia da informação. Comunicação. Educação à distância. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Ultimamente, a área da educação conta com cursos presenciais, 

semipresenciais e os de educação à distância. A mais antiga, a presencial, ainda é a 

mais procurada. Tal curso oferece um local fixo e aulas regulares, com data e 

horário pré-programado para o semestre. Na modalidade semipresencial os 

encontros são menos frequentes, comumente uma vez por semana ou quinzenais, e 

ocorrem também com local e data pré-agendados. Já na modalidade a distância, tais 

encontros ocorrem de maneira virtual, isto é, professores se encontram em 

determinado espaço, e alunos em outro. Dessa forma, para que o encontro seja 

possível, é necessário um equipamento que esteja conectado a internet. (MORAN, 

2009).  

Contudo, a modalidade a distância, na visão de Nunes (1994), é uma 

ferramenta de grande valia, pois atende uma clientela que não pode, muitas vezes 

em função de tempo, outras tarefas afins ou mesmo de condições geográficas, 

participar de tal curso de determinada instituição de ensino. 

Nessa linha de pensamento, Maia & Mattar (2007), ponderam que, no Brasil, 

a Educação a Distância ocorre em todo o território nacional, e tem atuação em 

todas as áreas de ensino, desde a Educação Básica até o Ensino Superior, nos mais 

diversos estabelecimentos públicos e privados de ensino.  

Nos últimos anos houve um crescimento significativo no desenvolvimento 

das Tecnologias da Informação e Comunicação, o que fez com que a sociedade, de 

modo geral, tivesse acesso a inovações tecnológicas e socioculturais. Atualmente, 

as novas tecnologias oferecem inúmeros recursos, como computador, celular, 

videogame, notebook, tablets, etc.  

Na concepção de Simões (2011), as novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, além de ampliarem as possibilidades na área da educação, ainda 

propiciam a interação social. 

Nem sempre o professor terá todas as respostas, e nem sempre os alunos 

terão todas as perguntas. É um universo novo, que precisa ser aprendido por 

ambos, e não há um “manual de instruções”.  
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Com isso, modifica-se o papel do professor e do aluno, do instrutor e do 

aprendiz. Desse modo, as responsabilidades são divididas: um é responsável por 

orientar, e o outro é responsável por aprender. Nessa perspectiva, a educação 

proporciona uma parceria inestimável: a de duas ou mais pessoas que buscam o 

conhecimento de forma ampla e irrestrita e, com a ajuda da Tecnologia da 

Informação e Comunicação, se abrem inúmeras possibilidades.  

Além de informações diversificadas, a internet possui recursos, como e-mail, 

listservers, newgroups, fóruns de discussão, áudio-conferência, videoconferência, 

etc. Tais recursos propiciam a troca de informações entre as pessoas, sejam elas 

professores e alunos ou pessoas comuns, com interesse em determinado assunto 

que está sendo discutido. 

Assim, a troca de experiências, utilizando os meios eletrônicos, tanto na 

educação presencial, quanto na semipresencial e na à distância, tem mostrado 

como essa ferramenta poder se tornar útil como recurso no processo educacional. 

Ao estudar sobre as origens do processamento e transmissão da informação 

nas relações humanas, encontramos trabalhos que nos apresentam dados para 

entender a relação da tecnologia com a educação. 

No final do século XIX surge na Europa e nos Estados Unidos os cursos por 

correspondência. No Brasil em 1939 temos o primeiro contato através do Instituto 

Rádio Monitor. 

Atualmente, as Tecnologias da Informação e Comunicação são 

indispensáveis em todas as modalidades de ensino, principalmente na modalidade 

de Educação a Distância (EaD), porque, sem elas, não seria possível ministrar essas 

aulas. 

Essas instituições precisam estar em constante aperfeiçoamento, e precisam 

investir em recursos tecnológicos e na formação de seu quadro funcional. Não são 

apenas os professores que precisam se atualizar, os funcionários também precisam 

estar formados e preparados para lidar com essa nova realidade, explica Moran 

(2009).  

Portanto, o professor é, na atualidade, um mediador de conhecimento e por 

isso precisa orientar, ensinar, estabelecer relações e, ao mesmo tempo, aprender. 
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A Educação a Distância, no Brasil, surgiu no século XX, por meio de 

fundações privadas e ONGs, que veiculavam cursos supletivos à distância.  

Possivelmente, as experiências iniciais em Educação a Distância no Brasil não há 

registro, sendo os dados que se conhece, tem origem no século XX. 

A partir de meados de 1990, iniciou, no país, a modalidade de Educação a 

Distância nas instituições de Ensino Superior. Nessa época, o avanço das 

Tecnologias de Informação e Comunicação avançavam, e a globalização era fato.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação foram responsáveis por 

integrar pessoas em todo o mundo. No entanto, não estão totalmente inseridas nos 

sistemas educacionais do Brasil. Isso ocorre porque ainda há resistência por parte 

de alguns profissionais da área da educação que têm preconceito e/ou total 

desconhecimento de como utilizá-las, ou por inviabilidade técnica, operacional ou 

financeira de algumas escolas.  

Desse modo, o uso das Tecnologias da Informação, somadas ao Ensino de 

Educação a Distância, do ponto de vista pedagógico, pode mudar a vida de muitas 

pessoas, e fomentar a busca do conhecimento e da pesquisa científica. Porém, não 

se deve considerar que o Ensino Presencial é obsoleto. 

De qualquer modo, é preciso que novas práticas pedagógicas sejam criadas, 

e que novas relações sejam estabelecidas. A globalização, a inovação tecnológica, a 

velocidade e o fluxo das informações é uma realidade. 

Logo, conforme Ferraço (1999, p.134), deve-se “ultrapassar os limites 

institucionais, políticos, sociais, culturais e pessoais, como um exercício de 

cidadania”.  

Por fim, ressalta-se que a Tecnologia da Informação e a Modalidade a 

Distância não é nenhuma novidade, uma vez que há uma demarcação histórica 

significativa. De acordo com Chartier (1999), as dificuldades no uso das tecnologias, 

pela sociedade, estão construindo uma nova sociedade e novos sujeitos, que devem 
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ser preparados para lidar com todas as informações que vêm de forma 

desordenada, de modo a construir mudanças sociais, culturais e econômicas.  
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RESUMO 

Palavras-chaves: Jogos simbólicos. Educação infantil. Educação física. 

 

 

A ideia do trabalho foi estimular o desenvolvimento psicomotor utilizando os 

jogos simbólicos e as brincadeiras de faz de conta como instrumentos na educação 

infantil, durante as aulas de educação física. 

Me perguntei: os jogos simbólicos e as brincadeiras do faz de conta contribuem 

para o desenvolvimento psicomotor na educação infantil nas aulas de educação 

física? 

Assim, o objetivo do trabalho foi analisar a real contribuição dos jogos simbólicos e 

brincadeiras de faz de conta no desenvolvimento psicomotor durante as aulas de 

educação física na educação infantil. 

Esta foi uma pesquisa qualitativa onde o pesquisador teve contato direto com o 

ambiente estudado, sendo estruturado com intervenções durante as aulas de 

educação física em períodos de 40 minutos cada, com turmas de Jardim I e II, com 

faixa etária de 4 a 5 anos e turmas de 23 a 25 alunos. 
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Pode-se notar que com a utilização dos jogos simbólicos e as brincadeiras de faz de 

conta, as crianças recriam situações e experiências da vida cotidiana, revela e vê a 

sua corporeidade, traz situações imaginárias, ensaia comportamentos e papéis, 

atitudes, valores e hábitos. Durante as vivências, conseguem entrar na história 

sendo os verdadeiros protagonistas, vivendo as situações por inteiro, modificando e 

transformando objetos e personagens, interagindo com a turma e trazendo a sua 

realidade na história. O jogo e o faz de conta se tornam uma ponte entre a fantasia 

e o real. Outro particular interessante, é que não se notou reações artificiais ou falta 

de comprometimento no envolvimento durante as vivências do faz de conta. As 

crianças com isso trazem cultura e produzem cultura de forma natural e 

espontânea. Através do jogo, o desenvolvimento da identidade, autonomia, 

criatividade e espontaneidade são alguns dos inúmeros aspectos que as crianças 

desenvolvem além de nutrir o imaginário infantil. 

A educação física tem também estes como instrumentos valiosos para colaborar no 

crescimento psicomotor e desenvolvimento das crianças. 

Considerando estes aspectos, se reconhece plenamente a importância dos jogos 

simbólicos e das brincadeiras de faz de conta no desenvolvimento psicomotor das 

crianças. As vivências e experiências que acontecem durante os jogos realizam 

sonhos e fantasias, revelam conflitos, medos, angústias, ajudam a aliviar tensões e 

frustrações, além de tornar o processo ensino aprendizagem menos mecânico e 

mais divertido. 
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