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Apresentação 
 
 
A produção de um livro digital que se ocupe com a produção acadêmica de 
pesquisadores, nas diversas áreas do conhecimento, é elemento natural e 
necessário nas Instituições de Ensino, preocupadas com a formação acadêmica de 
sua comunidade. 

De notável relevância, este livro digital está organizado a partir de capítulos 
subdivididos em temas contemporâneos, desenvolvidos nos programas de Iniciação 
Científica Interna do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca e de 
outras instituições de ensino superior, também da FAPESP, do PIBIC, PIBID e 
PIBITI, resultados das apresentações em comunicações realizadas durante o IX 
Fórum de Estudos Multidisciplinares. 

Nesta publicação, apresentamos os registros de pesquisas científicas, educacionais 
e tecnológicas, sempre pautadas pelo objetivo da divulgação e discussão de temas, 
resultados de pesquisas e modelos teórico-metodológicos em suas diversas áreas e 
interfaces, a partir de textos inéditos, de forma a proporcionar aos leitores um 
panorama sempre atualizado das questões mais relevantes de seu campo de 
pesquisa e reflexão. 

O objetivo, assim, é contribuir para o diálogo entre as diferentes áreas e tópicos 
temáticos relativos às pesquisas que enfatizam a contemporaneidade de suas 
reflexões. O desafio para este número reflete a ênfase na habilidade de triangular 
teorias e metodologias e representa uma importante matriz na formação de ideias. 
Aborda temas controversos, desmitificando ideias, multiplicando informações e 
dividindo reflexões no esforço pela produção de um material capaz de exprimir a 
preocupação com a produção científica. Este esforço situa-se na vanguarda da luta 
por uma competência na produção do conhecimento. 

Os trabalhos aqui publicados foram apresentados em comunicações coordenadas 
por debatedores que discutiram cada apresentação, oferecendo suas contribuições 
e sugestões a cada participante. É importante observar que o conteúdo dos textos 
publicados é de total responsabilidade de seus autores. Também a anuência para 
publicação se fez por meio de um Termo de Cessão de Direitos, emitido por cada 
autor e seu respectivo orientador, aqui co-orientador. 
 
Fica o convite à leitura e à participação em próximas oportunidades, através das 
palavras de Cora Coralina: “Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua 
parte, venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede”. 

Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
Regina Helena de Almeida Durigan 

Sílvia Regina Viel 
Daniel F. Pires 

Welton Roberto Silva 
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Introdução 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas a partir da obra de Ariano Suassuna Auto da Compadecida junto aos 

alunos de sétimo ano das Escolas Estaduais Profa. Lydia Rocha e Prof. Mário 

D’Elia, vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID/CAPES/Uni-FACEF. A escolha dessa obra foi devido ao autor incorporar o 

gênero literatura de cordel ao dramático, visto que há a presença de enredos 

cordelísticos e personagens estereotipadas, como João Grilo e Chicó, que são tipos 

mentirosos. Com isso, procuramos estabelecer a relação dos traços característicos 

presentes nos cordéis apresentados por Ariano Suassuna. 

Inicialmente, trabalhamos a literatura de cordel por meio da leitura e análise 

dos textos Seu Lunga, de Anchieta Dantas e o Romance do Pavão Misterioso, de 

José C. de Melo Rezende, como base para a discussão das características da 

estrutura cordelística e os diferentes temas contidos nos textos. Após a realização 

dessas atividades, introduzimos o Auto da Compadecida evidenciando a relação 

entre o gênero dramático e a literatura de cordel e a construção da personagem 

mentirosa ao longo da narrativa, comparada também às outras personagens 

introduzidas pelas “Histórias de mentirosos”, como a de Ulisses, A raposa e o bode 

no poço e um causo de Pedro Malasarte, que foram histórias escolhidas com o 

objetivo de os alunos identificarem e compararem com as personagens de Suassuna 

para distinguir diversos tipos de mentira.  

Desse modo, com a obra do autor, mostramos aos alunos a possibilidade de 

unir uma forma dramática medieval - o auto – que, por sua vez, incorpora a tradição 

popular nordestina. Também, proporcionamos aos estudantes o
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conhecimento dessas obras literárias e o despertar pelo interesse na leitura de 

literatura, pois passaram a compreender as relações entre arte e leitura da 

realidade, por meio da reflexão e investigação do processo artístico. Como 

referencial teórico-metodológico, utilizamos os estudos de Forster (2005) sobre 

personagens tipos, que foi um dos principais aspectos trabalhados e desenvolvidos 

pelos alunos atendidos pelo PIBID, assim como pesquisamos o verbete 

“personagem” do Dicionário de Termos Literários, de Massaud Moisés (2004).  

 
1 Literatura de cordel 
 

 Ao dar início a essa sequência de atividades apresentada na introdução do 

artigo, trabalhamos com os alunos a história do cordel, sua estrutura e os temas 

tratados por essa literatura. Dissemos que essa forma de poesia é de origem 

popular e teve origem em Portugal, onde, por volta do séc. XVII, popularizavam-se 

as folhas volantes (ou folhas soltas) que eram vendidas por cegos nas feiras, ruas, 

praças ou em romarias, presas a um cordel ou barbante, para facilitar sua exposição 

aos interessados. Essas folhas tiveram origem portuguesa referente à tradição oral, 

desde a Península Ibérica onde firmaram suas raízes e passaram a ser conhecidas 

pela formação do Romanceiro Peninsular. 

O cordel, como forma de literatura popular, foi transmitido para o continente 

americano por meio de seus descobridores espanhóis e portugueses que, aos 

poucos, foram se instalando nas terras conquistadas. Essa literatura natural da 

tradição do Romanceiro se fixou no Nordeste do Brasil como literatura de cordel, 

com aspecto poético predominante, sendo essa a forma de divulgação da poesia 

popular.  

Após falar da origem, explicamos sobre a literatura de cordel no Brasil, que se 

instalou no nordeste e continua sendo uma forma de comunicação, com um traço 

característico que difere essa região das outras regiões brasileiras. Foi um elemento 

para transmitir os fatos ocorridos, uma espécie de jornal quando colocava as 

pessoas em contato com acontecimentos ocorridos em relação ao quadro 

nordestino, pois, naquela época, eram raras as formas impressas de comunicação.  

Um traço importante trabalhado com os alunos foi os temas dos cordéis que 

eram divididos em: tradicionais (contos maravilhosos, novelas, tradição religiosa, 

estórias de animais, anti-heróis/ peripécias); fatos acontecidos (secas, enchentes, 
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festas, crítica e sátira da vida urbana, figuras atuais, tipos regionais); e cantorias e 

pelejas (poemas narrados nos chamados “desafios”). Os temas que levamos para a 

sala de aula foram sobre os contos maravilhosos ao apresentar o Pavão Misterioso 

e tecer essa relação com o gênero conto de fadas, a questão do anti-herói e do 

personagem tipo presente no cordel de Seu Lunga e no Auto da Compadecida. 

 
2 O Auto da Compadecida 
 

Assim como apresentamos a literatura de cordel, introduzimos também O 

Auto da Compadecida aos alunos. Explicamos que a obra de Ariano Suassuna foi 

elaborada como peça teatral, que retoma elementos do teatro popular, contidos nos 

autos medievais, e faz referência à literatura de cordel. Destacamos que as 

características do cordel trabalhadas pelo autor são usadas para exaltar os humildes 

e para satirizar os poderosos e religiosos que se preocupam com questões 

materiais.  

Nesse seguimento, o autor usa textos cordelísticos para formar a narrativa da 

peça. Foi por meio dessas passagens que dividimos os atos para apresentarmos de 

forma dramatizada aos alunos. O primeiro foi o episódio “O enterro do cachorro”, 

encontrado no cordel “O Dinheiro”, de Leandro Gomes de Barros (1865-1918), em 

que a história se assemelha com a do episódio da peça.  Na segunda parte, temos 

três atos que se apresentam na sequência: primeiro é o gato que, imaginariamente, 

“descome” dinheiro, comparado ao cordel “História do cavalo que defecava dinheiro” 

e o segundo ato refere-se ao instrumento musical que seria capaz de ressuscitar 

mortos já apresentado por Leandro Gomes de Barros, mas que, em Ariano 

Suassuna, há algumas mudanças em decorrência da apropriação cênica. O último 

ato da peça é o julgamento das personagens que foram mortas e levadas ao 

purgatório. Nesse momento, explicamos que esse episódio retoma a época medieval 

com os autos produzidos e por estarem presentes as figuras do anjo e do demônio 

para julgar as personagens.  

Dessa forma, o Auto da Compadecida se assemelha com o teatro medieval e 

traz a possibilidade de unir uma forma dramática medieval junto à tradição 

nordestina, visto que a figura da Compadecida é retratada por um cordel “O Castigo 

da Soberba”, um romance popular de autoria anônima.  
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3 Literatura de cordel e o auto da compadecida  
 

É importante contextualizar os momentos em que os conteúdos foram 

trabalhados para entendermos como foi estabelecida essa relação da literatura de 

cordel com O Auto da Compadecida. Essa obra foi escolhida devido ao autor 

mesclar o gênero dramático, que é um dos mais antigos, com a literatura de cordel.  

Inicialmente, utilizamos o cordel Seu Lunga, de Anchieta Dantas, a fim de 

introduzir esse gênero. O objetivo foi primeiro a análise, e em seguida, a produção 

de um texto conforme a estrutura cordelística. Finalizada essa primeira parte da 

atividade, o segundo texto trabalhado foi o Romance do Pavão Misterioso, escrito 

por José C. de Melo Rezende. Um pouco diferente da primeira abordagem, o 

romance foi usado com foco na percepção de características do gênero conto de 

fadas, pois tratava do “maravilhoso”, um traço encontrado no cordel. Depois, foi 

retomada a estrutura do cordel para a elaboração do final da história. Com essa 

aula, finalizou-se o primeiro semestre. 

Ao dar continuidade às atividades, no segundo semestre, foram levados para 

a sala de aula um fragmento da adaptação infantil Odisseia, da autora Ruth Rocha, 

a fábula O bode e a raposa e um texto sobre Pedro Malasarte. Além desses textos, 

começamos a introduzir O Auto da Compadecida e apresentamos a vida de Ariano 

Suassuna, por meio de uma dramatização com a representação do Palhaço, como 

uma voz inventada pelo autor mantendo diálogo com a personagem João Grilo.  

 A peça teatral foi trabalhada a fim de explicar as características presentes no 

gênero dramático, que é constituído pela ausência do narrador, pelas falas das 

personagens e pelas rubricas (didáscalia). Com essa sequência de atividade, o 

intuito foi de fazer com que os alunos identificassem em um texto literário as 

relações entre tema e estilo.  

 

3.1 Personagens  
 

Segundo Forster (2005), o romance é composto por três elementos 

estruturais essenciais: a intriga, a história e a personagem, sendo o ser fictício um 

dos componentes básicos. A obra é vista como um sistema que observa a relação 
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que a personagem tem com as outras partes da obra. Sobre a personagem, 

Massaud (2004, p. 348), assim a define: 
PERSONAGEM – Fr. Personnage; lat. persona, máscara de ator de 
teatro*. Designa, no interior da prosa* literária (conto*, novela*, e 
romance*) e do teatro, os seres fictícios construídos à imagem e 
semelhança dos seres humanos: se estes são pessoas reais, aqueles 
são “pessoas” imaginárias; se os primeiros habitam o mundo que nos 
cerca, os outros movem-se no espaço arquitetado pela fantasia do 
prosador.   

 
Observando essa relação da personagem com a obra, aprofundamos o 

estudo sobre as personagens que são divididas entre planas e redondas. As 

personagens tipos ou caricaturas (classificadas como personagens planas) eram 

chamadas de humours (humor) no século XVII. São personagens construídas em 

torno de uma ideia ou qualidade; caso tenham mais de um fator podem tornar-se 

personagens redondas. Vale ressaltar que as personagens João Grilo e Chicó de 

Ariano Suassuna são qualificadas como tipos, portanto o principal objetivo é mostrar 

suas características.  

Ainda na concepção de Forster (2005), as personagens tipo não evoluem no 

transcorrer da narrativa, suas ações dão a impressão de personagem estática, 

consequentemente, não surpreendem o leitor. Não fogem, não se desenvolvem, não 

possuem profundidade psicológica e não precisam ser reapresentadas, sendo 

facilmente lembradas pelo leitor. Segundo Forster (2005, p. 92) essas personagens 

são: 
[...] entes inalteráveis pela razão de não terem sido modificados pelas 
circunstâncias; atravessaram as circunstâncias, o que 
retrospectivamente lhes dá uma característica reconfortante, e os 
preserva quando o livro que os produziu parece decair. 

 
Já as personagens redondas são mais complexas: modificam-se juntamente 

com as cenas pelas quais elas passam, possuem várias tendências, são dinâmicas, 

multifacetadas. A personagem redonda é aquela que sempre nos surpreende e cuja 

definição está sempre sendo construída. 

A personagem não representa o homem, pois é apenas o produto do enredo 

e da estrutura do romance. O tempo estaria articulado nas personagens, da mesma 

maneira que o ritmo psicológico estaria na rapidez das ações, denominado de 

romance dramático: “[...] o ritmo não é mais determinado pela intensidade da ação, 

existindo ao contrário uma regularidade fria, exterior às personagens, de forma que 
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sua transformação não mais obedece aos movimentos inerentes à ação” (MUIR 

apud BRAIT, 1928, p. 42).  

Na obra Auto da Compadecida, as personagens são alegóricas, pois 

representam posições sociais e estruturais que ocupam na sociedade, e essas 

personagens tipo nos possibilitam enxergar o contexto, como, no caso, uma 

cidadezinha no sertão nordestino. Busca-se, dessa maneira, reformar os costumes, 

moralizar e salvar as instituições de sua vulgarização produzindo, assim, uma sátira 

social.  

Os textos Odisseia, a fábula O bode e a raposa e o texto Pedro Malasarte 

foram usados para que os alunos identificassem as semelhanças entre as 

personagens em relação ao tipo mentiroso que representam. Assim, podemos fazer 

a mesma relação com as personagens João Grilo e Chicó, que denotam o tipo 

mentiroso no Auto da Compadecida.  

João Grilo é o protagonista da história, representante do sertanejo pobre que 

trabalha de forma dura, usa da astúcia para garantir sua sobrevivência e como 

justificativa de suas traquinagens dispõe do fato de ser assolado por uma pobreza 

absoluta. Temos como exemplo: 
[...] Padre  
- Vocês estão loucos! Não enterro de jeito nenhum. 
[...] 
João Grilo 
- Estou dizendo que, se é desse jeito, vai ser difícil cumprir o 
testamento do cachorro, na parte do dinheiro que ele deixou para o 
padre e para o sacristão.  
Sacristão 
- Que é isso? Que é isso? Cachorro com testamento? 
[...] 
Sacristão 
- Que animal inteligente! Que sentimento nobre! E o testamento? 
Onde 
está? [...] 
(SUASSUNA, 1975, p. 42, 44 45). 
 

Diferente de João Grilo, Chicó é o típico contador de causos, ele se aproxima 

do narrador popular e suas falas reproduzem muito essa cultura do prazer narrativo 

desinteressado. É o tipo mentiroso ingênuo que cria histórias apenas para satisfazer 

um desejo inventivo, evidenciando em sua fala, o despropósito do fato, ou seja, por 

não ser comprovável, somente diz “só sei que foi assim”. Podemos exemplificar com 

a fala: 
[...] João Grilo  
- Mas Chicó, e o rio São Francisco? 



    
7 

 

ENTRE O CORDEL E O AUTO: uma proposta de leitura do Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna – p. 1-9 

Chicó  
- Lá vem você com sua mania de pergunta, João. 
João Grilo  
- Claro, tenho que saber. Como foi que você passou? 
Chicó  
-Não sei, só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo [...] 
(SUASSUNA, 1975, p. 17). 

 

No Auto da Compadecida, as personagens tipos são reconhecidas no instante 

que surgem, despertando, assim, uma visão da humanidade. 

4 Aplicação das atividades 

Inicialmente, anexamos folhetos de cordel em um varal de barbante para 

introduzir uma discussão sobre a literatura de cordel, abordando, principalmente, 

suas características estruturais (versos com seis ou sete sílabas poéticas), 

conteúdos temáticos, assim como sua origem. Em seguida, realizamos a leitura do 

cordel Seu Lunga, de Anchieta Dantas, e explicamos a atividade a ser realizada, 

quando os alunos destacaram as rimas presentes no texto e transcreveram as falas 

das personagens. Também entregamos livros de cordel com histórias variadas. 

Terminada a primeira atividade, passamos um vídeo explicativo sobre o 

cordel, para, em seguida, os alunos produzirem seus textos. Ao final, explicamos 

sobre xilogravura e as crianças fizeram a capa do seu próprio cordel, baseada no 

texto elaborado.  

Para a leitura do cordel Romance do Pavão Misterioso, de José C. de Melo 

Rezende, os alunos foram orientados sobre a presença de traços estilísticos de 

outro gênero, ou seja, há traços do conto de fadas na literatura de cordel. Na 

sequência, foi realizada a leitura do cordel, a explicação da atividade a ser realizada 

e a produção de texto feita pelos alunos, que criaram um final para a história 

diferente do original, seguindo a estrutura de poema e o gênero narrativo. Ao 

término das atividades, falamos sobre expressões nordestinas e os alunos puderam 

ler seus textos. 

Num segundo momento, foi realizada a correção e reescrita dos textos 

criados pelos alunos, seguindo a estrutura cordelística, para a confecção de seu 

próprio livrinho. Como a produção textual exige a correção não só por parte do 

professor, que atua como mediador desse processo, mas também do aluno por meio 
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da reflexão dos usos linguísticos e da reescrita dos textos, foi aplicada essa 

metodologia antes da confecção dos livros de cordel das próprias crianças. 

Com o intuito de que os alunos fossem capazes de reconhecer e identificar as 

semelhanças entre as personagens dos textos, configurando a intertextualidade, 

também foram utilizados um fragmento da adaptação infantil Odisseia, de Ruth 

Rocha, a fábula O bode e a raposa e o texto Pedro Malasarte. Após a leitura dos 

três textos, foram aplicadas atividades que abordaram as características comuns 

entre essas personagens.  

Finalizando, fizemos uma leitura dramatizada do ato “O enterro do cachorro” 

da obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, para demonstrar 

efetivamente como se configura o gênero dramático, e as características temáticas, 

estilísticas e composicionais de um auto.  

Para tanto, a dramatização das falas do narrador “Palhaço” e das 

personagens João Grilo, Chicó, o Padre, o Padeiro, a Mulher (do Padeiro) e o 

Sacristão contribuíram para a compreensão do gênero auto. Novamente, foram 

aplicadas questões para a sistematização do conhecimento e posterior produção 

textual.  

 

5 Considerações finais 
 

Por meio desta proposta de trabalho, buscamos possibilitar o conhecimento e 

compreensão dos alunos sobre a relação entre os gêneros literatura de cordel e o 

dramático, visto que a obra de Ariano Suassuna apresenta enredos cordelísticos e 

personagens tipo, como João Grilo e Chicó, que são tipos mentirosos. Também 

objetivamos proporcionar o contato com as obras literárias para despertar o 

interesse pela leitura de literatura, pois passaram a relacionar a literatura e a leitura 

da realidade por meio da reflexão e investigação do processo artístico.  

Foi por meio das obras Seu Lunga, de Anchieta Dantas e o Romance do 

Pavão Misterioso, de José C. de Melo Rezende que introduzimos a proposta de 

atividade. Posteriormente, evidenciamos as personagens tipo, em especial, 

mentirosas, apropriando-nos dos textos Odisseia, de Ruth Rocha, a fábula O bode e 

a raposa e um texto sobre Pedro Malasarte. 

A leitura de literatura possibilitou aos alunos interagirem com o tratamento 

linguístico diferenciado em relação aos textos do cotidiano. Dessa maneira, 
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oferecemos o conhecimento e a aquisição de novos traços de escrita ao produzirem 

textos conforme as características dos gêneros apresentados. 

Assim, consideramos oportuno afirmar que o PIBID possibilita o aprendizado 

e o despertar pelo gosto de leitura de literatura, num processo contínuo de 

construção dos conhecimentos linguístico e literário. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Como decorrência de abandonos pelo desinteresse de projeto ou pela falta de 

verba, crescimento da cidade e, também, especulação imobiliária, os vazios urbanos 

são um fenômeno urbano que ocorre em diversas cidades, trazendo consigo 

descaracterização do meio urbano, além de, entre outros efeitos, trazer insegurança 

à população. 

A atual pesquisa tem como objeto de estudo um vazio urbano edificado na 

cidade de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, onde anteriormente 

localizava-se a CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo). O prédio, assim como seu entorno, está abandonado desde a década de 70, 

segundo dados da Prefeitura Municipal, tornando a área um local indesejado para a 

população pelo seu aspecto de abandono, pelo foco de violência e de acúmulo de 

resíduo que se tornou. 

O terreno da edificação abandonada se localiza na parte central da cidade, 

mais precisamente na Avenida Orestes Quércia. Sendo assim, a área, que não está 

exercendo sua função social, tem grande potencial imobiliário para se tornar um 

atrativo para população, ainda mais quando se destaca o quesito de que o terreno 

pertence à Prefeitura, pois os moradores possuem poucas áreas destinadas ao lazer 

disponibilizadas pelo município. Além disso, a revitalização do terreno trará 

benefícios à cidade em termos econômicos, pois ocasionará mais empregos, novos 

empreendimentos, valorização do entorno e, também, ponderando o aspecto social, 

transmitirá mais segurança a população, visto que a reutilização findará as 

atividades ilícitas no local, como por exemplo, a venda de entorpecentes e foco de  

violência. 

A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os problemas decorrentes 

do vazio urbano localizado na Avenida Orestes Quércia, na cidade de São Joaquim 
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da Barra – SP, e, assim, elaborar um projeto para reutilizar a área de acordo com as 

necessidades da população joaquinense.  

A revitalização do espaço vacante beneficiará a população e, possivelmente, 

aumentará sua segurança, pois a reutilização irá contribuir para o fim do uso 

indevido do espaço. 

 
2. METODOLOGIA  
 

Para obter-se o principal objetivo, que é dar utilidade à área proporcionando 

benefícios à população, e, também, para inovar o conceito de reutilização, pois de 

acordo com Sanches (2011) as reutilizações de espaços são, em sua maioria, 

voltadas para os setores comerciais e industriais, reconheceu-se a necessidade de 

utilizar o método quantitativo em pesquisa exploratória. Sendo assim, será elaborado 

um questionário para os moradores responderem e, dessa maneira, eles terão direta 

participação na decisão do novo uso para o local. 

Segundo Diehl (2004), a pesquisa quantitativa se dá pelo uso da 

quantificação na coleta e no tratamento das informações, objetivando resultados e 

possibilitando uma maior margem de segurança. Seguindo a analise do método, 

segundo Dalfovo; Lana; Vieira (2008), a pesquisa exploratória se trata da 

investigação de um objeto de estudo que possui poucas informações. 

Para fundamentar a atual pesquisa, já feito um levantamento bibliográfico com 

pesquisas e conceitos já existentes sobre vazios urbanos e revitalizações. 

Além desses itens será realizada uma análise in loco para afim de obter as 

reais consequências de um espaço vacante no centro da cidade. 

 

3. O FENÔMENO DO VAZIO URBANO 
 

Os vários termos que esse fenômeno urbano pode receber, como por 

exemplo, vazio, vago, vacante, abandonado, subutilizado, baldio, conceitualmente, 

são espaços construídos ou não que são caracterizados por serem resíduos do 

crescimento de desenvolvimento urbano (DITTMAR, 2006). 

De acordo com Borde (2013), essas áreas, são a princípio, espaços sem 

função, sem conteúdo social e, considerando o potencial de transformação desses 
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terrenos ou edifícios abandonados, passam a ser qualificados como áreas livres e 

que possuem potencialidade de valorização. 

Nuno Portas (2000) afirma que a expressão “vazio urbano” é ambígua pois o 

terreno pode não estar totalmente vazio, mas pode estar simplesmente 

desvalorizado e com potencialidade para receber outros destinos como reutilização 

e, ainda assim, receber essa denominação. 

Em contraponto, Magalhães (2005) conceitua que a expressão do fenômeno 

em discussão é bastante ampla, pois envolve termos variados podendo citar os 

terrenos vagos, terras especulativas, devolutas, terrenos subaproveitados, 

relacionando-se com a propriedade urbana, ao tamanho e localização. 

Segundo Villaça (1983), uma grande área urbana equipada ou pouco 

equipada, com glebas ou lotes vagos em grande quantidade é a definição desses 

espaços. Atualmente pode-se dizer que esse conceito foi alterado, pois surgiram 

várias tipologias de espaços vacantes e em estudos de diversos tipos. (CLEMENTE; 

SILVEIRA; SILVEIRA, 2011).  

Esse tema é complexo e envolve diversos conceitos, termos e formas de 

analisar (BOMFIM, 2004). Porém, pode-se concluir, de maneira geral, que 

crescimento das cidades brasileiras tem como um dos principais estímulos a 

especulação imobiliária e fundiária. Sendo assim, a estrutura interna das cidades se 

desorganiza, gerando os vazios urbanos (DOZENA, 2011). 

Para Borde: 
Os trabalhos sobre os vazios urbanos são ainda em número bastante 
reduzido, se considerarmos a diversidade, a complexidade e a presença 
expressiva de situações de vazios urbanos nas grandes cidades 
contemporâneas. [...] Sublinha-se, assim, a necessidade de realização de 
estudos sobre os vazios urbanos de acordo com o campo de conhecimento 
do urbanismo e com a nossa realidade urbana. (BORDE, 2013, p.5) 

Assim como seu conceito e termos são abrangentes, são vastas as 

consequências que uma área abandonada traz à cidade, a insegurança para a 

população e a desvalorização do entorno são alguns dos aspectos que podem ser 

citados. 

 

3.1. CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E SOLUCÕES DE ESPAÇOS VACANTES 
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Cada vez mais a sociedade brasileira é dominada pela vivencia de atividades 

provisórias. Ao rever as mudanças que as cidades sofreram, pode-se afirmar que a 

Revolução Industrial obrigou o homem a separar sua casa do local de trabalho, e 

hoje, através da Revolução Digital, é possível uni-los novamente. Essa nova relação 

de tempo e espaço possibilita que alguns espaços permaneçam vazios ou se 

esvaziem e esses são os chamados vazios urbanos (DITTMAR, 2006). 

Para Borde (2013), essas áreas são resultados dos processos de 

urbanização, e, também da ausência de planejamento urbano juntamente com a 

falta de análise e especificação de cada espaço vazio. Esse fenômeno urbano surge 

a partir de meados do século XIX, através da metropolização das cidades decorrente 

do êxodo rural, após a Revolução Industrial (BORDE, 2006). 

A grande preocupação que envolve esse fenômeno é que a existência desses 

espaços abandonados que não cumprem sua função social da propriedade 

ocasionam a desvalorização do local e do entorno assim como facilita a 

criminalidade, as atividades ilícitas e torna-se foco de acumulo de lixo (SANCHES, 

2011). 

Ao analisar as causas e, principalmente, as consequências, chega-se a 

conclusão de que é necessária a utilização ou a reutilização dos espaços vacantes. 

Pode-se solucionar os problemas desses locais através da revitalização propondo 

uma reforma, que será proposto nesse trabalho para a reutilização do vazio urbano 

edificado na cidade de São Joaquim da Barra – SP, ou, então, aplicar os 

instrumentos urbanísticos instituídos pelo Estatuto da Cidade (lei 10.257 10/07/01) 

através da Constituição Federal de 1988 quando a cidade possui um Plano Diretor. 

Segundo Dittmar (2006), pode-se aplicar em áreas abandonadas os seguintes 

instrumentos: 

a) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no 

tempo e desapropriação com pagamento em títulos (Seção II, III, IV, Arts. 

5 a 8) – são validos para áreas abandonadas e privadas e visam utilizar os 

vazios para atendimento de necessidades emergenciais da população, 

findando com a especulação imobiliária nesses locais. Esses instrumentos 

são aplicados nessa ordem que foi citada. Com o não cumprimento da 

utilização do espaço através do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, aplica-se o IPTU progressivo, podendo ter o aumento de 
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15% em cinco anos. Se mesmo assim o proprietário não cumprir a lei, ele 

será desapropriado com o pagamento em títulos. 

b) Operações urbanas consorciadas (Seção X, Art. 32, § 1 º) – consiste um 

acordo entre o poder público e o privado. O poder público concede uma 

área pública para investidores privados em troca de melhorias na estrutura 

urbana da região através de intervenções de maior escala. 

c) Direito de preempção (Seção VIII, Arts. 25 a 27) – esse instrumento dá a 

preferencia ao poder público na compra de imóveis de seu interesse. 

Essas áreas serão utilizadas como regularização fundiária, implantação de 

equipamentos comunitários, espaços públicos, de lazer e preservação 

ambiental.  

 

4. REVITALIZAÇÃO 
 

Ultimamente as autoridades do mundo todo estão percebendo a urgência em 

recuperar áreas abandonadas e degradadas e, também, buscar um potencial para 

reutiliza-la, pois muitas dessas áreas se localizam em regiões centrais e com 

infraestrutura (SANCHES, 2011). 

Segundo Ragazzo (2014) a revitalização urbana se contradiz a uma tendência 

urbanística que era privilegiava a expansão urbana, onde bairros mais distantes, 

com grandes imóveis, apresentavam “novas soluções” para as cidades. Bairros 

como Alphaville, em São Paulo, e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, podem ser 

citados como principais exemplos que sofreram esse processo. Alguns anos depois 

os problemas dessa expansão começaram a aparecer, como a explosão do trânsito 

e a dificuldade de construção de redes de infraestrutura. Com isso, em 

contraposição à expansão urbana, vieram iniciativas de revitalização urbana. 

Primeiramente, deve-se pensar na área como parte de um conjunto durante o 

processo de revitalização, reintegrando essa região ao conjunto urbano, 

fortalecendo não só essa área, mas também seu entorno e a cidade como um todo. 

Sendo assim, diretrizes de planejamento devem focar na criação de áreas de lazer 

que possam ser usadas tanto pelos moradores da área, como pelos moradores dos 

bairros em seu entorno (JACOBS, 2000). 

Pode-se dizer que revitalização  
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“significa tornar a vitalizar, dar nova vida (…) fazer intervenções em 
edifícios ou áreas urbanas com o fim de torná-los aptos a terem usos 
mais intensos, torná-los atrativos para desencadearem atividades que 
garantam a vitalidade da área” (PISANI, 1999, p. 1).  
 

Ademais, é uma política pública densa, que abrange ações tanto de agentes 

públicos como de privados, lidando com uma série de instrumentos urbanísticos 

(RAGAZZO, 2014). Além de lidar com esses instrumentos, pode-se afirmar que a 

revitalização também influencia nos aspectos culturais e sociais da cidade. Essa 

reutilização urbana de áreas abandonadas rejeita os excessos do modernismo, de 

modo a recuperar elementos históricos, harmonizando-os com a modernização 

(VAZ; SILVEIRA, 1999). 

Juntamente com esse processo e seus benefícios, surgiram críticas à 

utilização do seu método, pois, segundo Botelho (2005) é possível que a 

revitalização seja, na atualidade, sinônimo de gentrificação, isto é, enobrecimento de 

locais anteriormente populares, tendo como resultado uma cidade desigual, pois, 

com a expulsão da população de baixa renda a elite com seus interesses 

econômicos se beneficiariam (VOGT, 2002). 

Em contraponto, baseando-se nessa crítica, Botelho (2005) afirma que é 

inegável que a revitalização introduz melhorias físicas ao local e à cidade como um 

todo. Anterior à revitalização, os lugares abandonados originados pelas das diversas 

mudanças no planejamento, nas políticas urbanas e nos interesses do capital 

imobiliário, encontravam-se em uma situação de profundo comprometimento físico e 

social, sendo lugares pouco povoados ou subutilizados e, em alguns casos, 

construções em situação de risco, entre outras características (BOTELHO, 2005). 

 

4.1. PROCESSO HISTÓRICO DA REVITALIZAÇÃO 
 

Segundo Barretto (2013), a revitalização urbana teve origem com o processo 

da haussmannization, idealizado por Haussmann no século XIX para adequar Paris 

às necessidades de circulação da sociedade industrial. O projeto tinha como objetivo 

a higienização da cidade (CHOAY, 2001), dificultar as barricadas e facilitar a ação 

da defesa (LEITE,2001) e embelezar o urbano (VAZ; SILVEIRA, 1999). 

Contradizendo essa afirmação, Jabizzi (2007) atesta que o conceito de 

revitalização surgiu, primeiramente, no século XX, na Inglaterra, com a necessidade 

de revitalizar as algumas áreas do pós-guerra e as zonas industriais e portuárias. 
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Para Pereira e Serdoura (2010), as revitalizações, inicialmente, eram 

projetadas pelo setor público que condicionava as áreas para que despertasse o 

interesse do setor privado, resultando em uma parceria com frente intervencionista. 

O principal objetivo nessa época era solucionar os problemas urbanos existentes. 

Posteriormente, o setor público assumiu um posicionamento mais intervencionista, 

dispensando os interesses do setor privado e os aspectos sociais e culturais da 

população, priorizando as medidas de resolução dos problemas físicos do 

aglomerado urbano. 

Com as varias mudanças sofridas pelo meio urbano, as políticas territoriais 

tiveram que se adaptar com as realidades de cada época, sendo assim, o conceito 

de revitalização urbana foi e ainda é modificado de forma constante (PEREIRA; 

SEDOURA, 2010). 

A revitalização urbana e seu processo devem ser entendidos de modo 

diferente dos programas urbanos. Essa estratégia de reutilização de espaços possui 

caráter inclusivo e integrador capaz de utilizar, através de recursos próprios, 

programas urbanos diferenciados de aspecto social, econômico ou cultural 

(MOURA, 2006). Moura (2006) ainda cita a regeneração, a reabilitação e a 

renovação urbana como programas e projetos que fazem parte de um processo de 

revitalização urbana. 

Pode-se afirmar que, atualmente, esse procedimento se desenvolve a médio 

e longo prazo, priorizando a intervenção de maneira sustentável, encadeando 

oportunidades, vantagens e um urbano mais globalizado com expressão local 

(PEREIRA; SERDOURA, 2010). 

 

4.2. BENEFÍCIOS E DESVANTAGENS DO PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO 
 

Para Barretto (2013), com o surgimento da revitalização, pesquisadores como 

Boissevain e Pratts estudaram suas consequências dentro das cidades e na 

sociedade discernindo que esse processo contribui também para a revitalização de 

atividades como festas e rituais. Boissevain (1996) comprovou esse fato em suas 

pesquisas nas ilhas gregas, nomeando de rituais de revitalização. Já Pratts (1997) 

fundamentou essa afirmação na Espanha, reconhecendo-o como ativações 

patrimoniais. 
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O lugar, mesmo que tenha sido revitalizado com intenção comercial, traz 

demasiado beneficio, podendo citar a valorização da memorial coletiva social, 

quando o espaço se transforma em área de lazer pode contribuir com o 

enriquecimento do turismo local (BARRETTO, 2013), atrai empregos, novos 

empreendimentos no entorno (SANCHES, 2011), além de dar função social para um 

vazio urbano. 

Segundo Vogt (2002), o fenômeno da revitalização no Brasil possui duas 

posições de debate. Uma parte dos críticos acredita que a reestruturação é 

necessária devido à violência, marginalidade e a decadência das construções e de 

centros abandonados, e que os investimentos do setor público e privado podem 

reverter esse quadro tornando esses espaços mais atrativos. O outro grupo de 

críticos acusa esse processo de ser como a gentrificação, que, como já foi 

mencionado, significa o enobrecimento de áreas populares causando, entre outras 

consequências, um tipo de segregação social. Nesse caso, a reutilização possui 

apenas uma finalidade de captar investimentos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Até o presente momento da pesquisa conclui-se que a revitalização é 

essencial em algumas áreas pois traz benefícios e, principalmente, permite que a 

propriedade exerça sua função na cidade. A análise e entendimento do fenômeno do 

vazio urbano, que pode ser conceituado como área abandonada edificada ou não, 

também é indispensável. 

Para isso é considerado imprescindível a participação da população nas 

decisões do futuro da cidade e do meio em que vivem para que não se confunda o 

processo de reutilização com gentrificação e com outros tipos de programas 

urbanísticos. 

Com isso, a pesquisa do vazio urbano em questão, situado em São Joaquim 

da Barra – SP, será mais detalhada, analisando a espaço e os possíveis benefícios 

e desvantagens para a sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O empreendedorismo surgiu na França, entre os séculos XVII e XVIII, e vem 

se desenvolvendo desde então. Isso ocorre, principalmente, porque os 

empreendedores, por serem visionários identificam oportunidades no mercado e, 

desenvolvendo a si próprios estão, consequentemente, ajudando o desenvolvimento 

econômico e promovendo o crescimento do país. 

Baron e Shane (2007, p. 5) identificam o empreendedorismo como um 

processo, sempre em desenvolvimento, que para se tornar realidade deve ser 

efetivamente realizado, não bastando ser apenas um plano. Para isso, o papel do 

empreendedor é de extrema importância, pois é através dele, com suas habilidades 

sociológicas e ambientais, que se criará um novo empreendimento. 

O Terceiro Setor (TS), área de interesse do presente estudo, apresenta 

grandes oportunidades às pessoas que tem interesse em organizações sociais e 

visam, também, ajudar outras pessoas através da filantropia, tendo em vista tantos 

problemas em diversos setores na sociedade, como na saúde, educação, entre 

outras. 

Segundo Tachizawa (2002, p. 25) o Terceiro Setor é o termo utilizado para 

organizações sem fins lucrativos que visam solucionar problemas sociais. Portanto, 

os empreendimentos sociais começam pela identificação de problemas sociais, 

cujos empreendedores buscam solução, iniciando a uma organização social. 

Os empreendedores sociais são pessoas que, além de possuírem visão para 

novas oportunidades e negócios, percebem também a necessidade da sociedade, 
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colocando em prática suas habilidades empresarias, buscando soluções para seus 

conflitos, através da participação no enfrentamento dos problemas sociais. 

Neste sentido, o objetivo do trabalho é verificar se as atividades ministradas 

pela ONG, na Diocese Prelazia de Lábrea, realizadas por meio do Centro 

Esperança, na cidade de Lábrea/AM caracterizam-se como empreendedoras. 

Seus objetivos específicos são verificar como é realizada a gestão do Centro 

Esperança, identificar como o Centro Esperança tem beneficiado a comunidade de 

Lábrea/AM, levantar o impacto social resultante do Centro Esperança, apurar se o 

Centro Esperança emancipa os jovens participantes. 

Para tanto, está sendo realizado um estudo de caso do Centro Esperança de 

Lábrea/AM e, como ainda está em andamento, espera-se como resultado levantar o 

impacto social gerado na comunidade de Lábrea/AM, que será apurado com a 

aplicação da entrevista.  

 

2 METODOLOGIA 
 

Neste estudo será utilizado o método do estudo de caso com estratégia de 

pesquisa. De acordo com Yin (2005, p. 19), o estudo de caso apresenta vantagens e 

desvantagens conforme três condições básicas: “[...] a) o tipo de questão da 

pesquisa; b) o controle que o pesquisador possui sobre eventos comportamentais 

efetivos; c) o foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos 

contemporâneos.” 

Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas 

situações, para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos 

relacionados. De forma não surpreendente, o estudo de caso tem se constituído 

uma estratégia comum de pesquisa na psicologia, sociologia, ciência política, 

trabalho social, planejamento social, administração e economia (YIN, 2005, p. 20). 

Yin (2005, p. 19) ainda esclarece que o método do estudo de caso pode ser 

complementado com outros dois tipos de estudos: “[...] exploratórios e descritivos.” 

A abordagem utilizada será a quantiqualitativa objetivando identificar os 

resultados do tamanho do impacto social gerado na comunidade de Lábrea/AM, que 

será verificado na entrevista.  
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Também com o intuito de agregar conhecimento será utilizada a pesquisa 

bibliográfica com vistas à fundamentação do eixo teórico que, de acordo com Cervo 

e Bervian (2002, p. 65): 

 
Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma 
pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento do estado da 
arte do tema, quer para a fundamentação teórica ou ainda para 
justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

 

Na concretização dos objetivos propostos pela presente investigação serão 

desenvolvidas entrevistas com aplicação de formulário semiestruturado, contendo 

perguntas abertas que identifiquem o perfil da ONG - Centro Esperança de 

Lábrea/AM e que possam revelar o significado da organização e seus resultados. Há 

que se esclarecer que a entrevista será enviada via email. 

O sujeito da pesquisa será a professora Ediene Nunes, indicada pela diretoria 

da ONG para participar da pesquisa. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1 TERCEIRO SETOR 
 

A sociedade é composta por três setores. São eles, Primeiro Setor, o 

Governo; Segundo Setor, o Mercado; e Terceiro Setor, as Organizações Não 

Governamentais (ONGs). No Setor governamental a ação é legitimada por poderes 

coercitivos; no Mercado, as atividades estão ligadas à obtenção de lucro através da 

troca de bens e serviços; e nas ONGs, as atividades estão ligadas as necessidades 

sociais da população. Portanto, cada Setor desempenha determinado papel na 

sociedade operando no âmbito da coletividade. 

 
Pode-se dizer que o Terceiro Setor é composto de organizações sem 
fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 
voluntária, num âmbito não governamental, dando continuidade às 
práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato e 
expandindo seu sentido para outros domínios graças, sobretudo, à 
incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas 
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manifestações na sociedade civil (ALVES apud FERNANDES, 2015, 
p. 15). 

 

O que permeia o Terceiro Setor é o desejo de ajudar o próximo. Muito se 

pensa em relação a este como o setor da caridade. A caridade é uma palavra de 

origem latina caritas, que denota o amor ao próximo ou beneficência e liberalidade 

para com os necessitados. A palavra filantropia é de origem grega, que significa boa 

vontade com as pessoas. Ambas são indispensáveis para um entendimento do que 

move o Terceiro Setor. De acordo com Hudson (1999, p. 1). 

 
Terceiro Setor é uma designação residual e vaga com que se 
pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de organizações 
sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, 
organizações sociais que, por um lado, sendo privadas, não visam 
fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por objectivos 
sociais, públicos ou colectivos, não são estatais. Entre tais 
organizações podem mencionar-se cooperativas, associações não 
lucrativas, organizações não governamentais, organizações de 
voluntariado, organizações comunitárias ou de base, etc (ALVES 
apud SOUZA, 2015, p. 37). 

 

A origem histórica do Terceiro Setor vem se desenvolvendo com o 

crescimento das pequenas vilas e cidades. De acordo com Hudson (1990, p. 1) as 

primeiras civilizações egípcias desenvolveram, há 5.000 anos antes de Cristo, um 

severo código moral com base na justiça social, encorajando as pessoas a ajudarem 

os outros em suas necessidades. Na antiga Índia, também houve este despertar. O 

Imperador Ashoka, aproximadamente 274-232 a.C., proporcionou instalações 

médicas, mandou que fossem cavados poços e, já preocupado com o meio 

ambiente, numa época remota, plantou árvores para o bem-estar do povo. Na 

sociedade grega, viajantes recebiam comida e abrigo nas casas dos ricos ou 

partilhavam a hospitalidade com os camponeses. Os profetas judeus foram os 

pioneiros das modernas organizações. Trabalhavam pela justiça social, política e 

econômica e pressionaram seus governos a modificar as práticas políticas e 

administrativas.  

Ainda segundo mesmo autor: 

 
No decorrer da história, a caridade tem estado intimamente 
relacionada com o crescimento das organizações religiosas. Os 
ensinamentos judeus promoviam a ideia de que os pobres tinham 
direitos e os ricos tinham deveres. As primeiras igrejas cristãs criaram 
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fundos para o apoio às viúvas, órfãos, enfermos, pobres, deficientes e 
prisioneiros. Esperava-se que os fiéis levassem donativos, que eram 
colocados na mesa do Senhor para que os necessitados pudessem 
recebê-lo das mãos de Deus. Os primeiros legado foram autorizados 
pelo Imperador Constantino I no ano 231 d.C. , possibilitando a 
doação de recursos para a caridade (HUDSON, 1999, p. 1-2). 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, o Estado passou a assumir hospitais e 

outros serviços, reduzindo, assim, o papel do setor voluntário, fazendo com que, 

durante um tempo, o setor atuasse em segundo plano. Porém, nos anos 60, à 

medida que novas necessidades e novos meios de arrecadação surgiram, o Terceiro 

Setor começou a exercer influência. Organizando-se melhor e proliferando no país, 

expandindo-se de maneira mais evidente entre as décadas de 80 e 90. 

A assistência à população sempre esteve ligada ao governo que é o 

responsável em suprir suas principais necessidades. Mas, com o crescimento das 

cidades, acabou-se perdendo o controle e não garantindo as principais 

obrigatoriedades que deveria oferecer. Devido esta má administração e distribuição 

dos recursos, a população começou a se organizar para tentar cuidar do que faltava 

para os que não tinham condições. 

No Brasil, o Terceiro Setor teve seu início através da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia, como a primeira ONG a prestar serviços para a população, 

nas áreas saúde, assistência social e educação, proveniente da primeira Irmandade 

Santa Casa de Misericórdia, em Lisboa, Portugal, em 1948. 

O Terceiro Setor é composto por fundações e associações que trabalham 

para gerar bens e serviços para a sociedade. No Brasil, é algo relativamente novo. 

Começou a aparecer com mais frequência a partir da década de 60 e, nos últimos 

anos, vem ganhando importância e espaço ainda maiores (TERCEIRO SETOR, 

2015).  

Segundo Hudson (1999, p. 7), o setor é formado por uma diversificação de 

organizações: algumas são instituições de caridade, outras não; algumas possuem 

grande número de associados, outras não; algumas são basicamente financiadas 

pelo governo, outras evitam o financiamento governamental; algumas são 

politicamente de centro ou esquerda, outras de direita; algumas são grandes e 

muitas são pequenas.  



25 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL: O caso do Centro Esperança de Lábrea/AM -= p. 20-43. 

 
[...] uma reflexão sobre a lógica de funcionamento, bem como da 
racionalidade de cada um dos três setores talvez possa contribuir 
para o esforço de construção de um Terceiro Setor que reconheça as 
características peculiares do seu modus operandi, ou que sirva para 
introduzir um referencial conceitual alternativo, mais comparativo com 
os princípios e valores, que em geral, são propostos pelo Terceiro 
Setor. (VOLTOLINI, 2003, p. 20-21). 

 

As ONGs têm como objetivos principais: os sociais, ou seja, a cidadania, 

emancipação, educação, saúde, meio ambiente, entre outros. Elas não têm fins 

lucrativos, por essa razão necessitam de trabalho voluntário, são independentes do 

estado e reinvestem todo seu saldo financeiro nos serviços que oferecem ou em sua 

própria organização.  

A necessidade de proteção social existe desde a origem da civilização diante 

dos infortúnios de doenças, velhice e desemprego, pelos quais todas as pessoas 

certamente poderão passar em suas vidas. Porém, a proteção social também se 

constitui de um sistema jurídico, institucional, econômico e político, tendo em vista 

que se trata de direitos e obrigações de cada um, que definem o nível de proteção 

que uma sociedade assegura a seus membros. 

Segundo Tachizawa (2002) o Terceiro Setor é o termo utilizado para 

organizações sem fins lucrativos que visam solucionar problemas sociais. Portanto, 

os empreendimentos sociais começam pela identificação de problemas da 

sociedade, onde empreendedores buscam uma solução, dando início a um novo 

negócio. 

Além de cumprirem papel social e político, as ONGS também cumprem 

importante papel de expressão de valores nacionais, permitindo que esses valores 

sejam reexaminados, reformulados e aplicados constantemente, contribuindo, 

assim, para a saúde cultural da nação. 

Em geral, o Terceiro Setor tem influência na crise de desemprego, 

desigualdade social, fragmentação de identidades sociais, por exemplo, que geram 

esforço dessas comunidades. Sendo assim, essas organizações prestam serviços 

de natureza pública voltadas para o desenvolvimento. Porém, também possuem 

iniciativa privada, onde buscam os interesses dos grupos instituidores. 



26 

 

Ana Carolina de Oliveira Laura ; Júlia Sandoval Oliveira  ; André Luis Centofante Alves 
 

Coelho apud  Wuthnow (2002) enfatiza que o setor voluntário está 

estritamente ligado às atividades religiosas desde o século XVIII. Portanto, é chave 

importante para se entender o desenvolvimento do Terceiro Setor e suas variações. 

As organizações típicas existentes no Terceiro Setor são: instituições de 

caridade, organizações voluntárias, organizações de campanhas, organizações de 

arte subsidiadas, igrejas, sindicatos, clubes, entidades, fundações, creches, asilos, 

Santas Casas, dentre outras. 

 
Ser Terceiro Setor é atuar como agente transformador social, que, 
com sua missão ímpar de prestar beneficio coletivo, constrói uma 
nova consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores 
sociais paradoxais à grandeza econômica e a diversidade imensa de 
recursos naturais que detém o Brasil (CAMARGO, 2001, p. 15). 

 

Apesar de não buscarem lucro, as ONGs apresentam várias semelhanças em 

questão de administração com as organizações que possuem fins lucrativos, 

dependendo assim de administradores competentes que precisam ter objetivos, 

controlar recursos, trabalhar em equipe, ter desenvolvimento profissional e que 

sejam abertos às mudanças da sociedade. As ONGs utilizam suas receitas, 

investindo em si mesmos, portanto, não podem deixar de dar a devida importância à 

área financeira, ou terão como resultado o desperdício do dinheiro. 

Muitas organizações são criadas por um fundador carismático que tem a 

visão e a personalidade necessárias para identificar um problema social, cultural ou 

ambiental e criar uma organização para encaminhar esse problema (HUDSON, 

1990, p. 26). 

Os objetivos devem transmitir as reais expectativas, desejos e propósitos da 

organização. Eles ajudarão a organização a alcançar sua missão, concentrando as 

pessoas em relação as seus atos. 

O público alvo das ONGs é bem diversificado, atingindo sindicatos, grupos 

definidos por religião e setores marginalizados ou discriminados, em que geralmente 

o público de maior foco para ajuda é crianças e adolescentes. Essa diversidade 

indica as tendências que surgiram principalmente a partir dos anos 80, com o 

crescimento da sociedade e a marca dos valores universais da cidadania. 
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Todavia, o que motiva as empresas a envolverem-se com a área 
social? Os resultados do levantamento mostram que, 
independentemente da localização, porte ou setor de atividade 
econômica, a principal motivação é a filantropia [...] (TACHIZAWA, 
2002, p. 32). 

 

Em geral, as instituições sem fins lucrativos são administradas por 

voluntários, todavia, nem sempre possuem formação acadêmica ou capacitação 

para tal gestão. Entretanto, com o crescente desenvolvimento do Terceiro Setor no 

Brasil, onde, segundo os últimos dados do IBGE no ano de 2013, possui 14.791 

entidades de assistência social privada sem fins lucrativos, voltadas principalmente 

para as famílias, crianças e adolescentes há um aumento de cursos de capacitação 

e treinamento de diferentes tipos para preparar responsáveis pelas organizações 

sociais, para que estejam preparados para as mudanças constantes do mundo 

contemporâneo. (IBGE online, acesso em 23 jan. 2015). 

Inegável o papel que o Terceiro Setor presta a sociedade, contribuindo para a 

melhoria das condições sociais. Está estritamente ligada aos setores, Estado e 

Mercado, a procura de novos caminhos para as políticas sociais. Em geral, são 

organizações estruturadas, autogovernadas e envolvem indivíduos num significativo 

esforço voluntário. Estão sempre interessadas no bem-estar da população, 

buscando melhorar a sociedade e, por esse motivo, o interesse nessa área vem 

crescendo tanto, diante das oportunidades de novos empreendimentos em prol do 

desenvolvimento social. 

 

3.2 EMPREEDEDORISMO 
 

Empreendedorismo é um conceito que vem se desenvolvendo paralelamente 

ao próprio termo, entrepreneur, palavra de origem francesa que significa aquele que 

está entre. A teoria têm se desenvolvido desde sempre, já que na idade média tanto 

um participante quanto um administrador de grandes projetos de produção poderiam 

ser considerados empreendedores. Essa ideia era demasiadamente equivocada, 

pois essas pessoas não corriam riscos, já que apenas administravam os projetos 

através dos recursos que lhes eram fornecidos e, em que na maioria das vezes, os 

recursos eram, inclusive, fornecidos pelo governo do país. 
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Para Hisrich e Peters (2004) o empreendedorismo é um processo de criar 

riquezas, através de indivíduos que assumem riscos com seus patrimônios, tempo, 

carreira, por haver investimento dos mesmos em produtos ou serviços que podem 

ou não serem novos ou únicos, porém devem expressar o valor despendido. 

A ideia de conexão entre riscos e o empreendedorismo desenvolveu-se 

somente a partir do século XVII, pois, nessa época, o administrador tinha que firmar 

um contrato com o governo para fornecer um serviço, e quaisquer prejuízos eram de 

inteira responsabilidade do administrador. 

Já no século XVIII, o empreendedor foi identificado como o fornecedor de 

capital, que surgiu devido à industrialização, já que houve várias mudanças e 

invenções desenvolvidas nesse período. 

No século XIX, os empreendedores não se distinguiam dos gerentes, e eram 

vistos apenas como aquelas pessoas que organizam e operam uma empresa para 

lucro pessoal. Somente no século XX, estabeleceu-se a visão atual de 

empreendedor como inovador, sendo visto como visionário, já que ele necessita não 

só da capacidade de criar e conceituar, mas também de entender de maneira 

holística o ambiente.  

É importante ressaltar que existem diferenças entre o administrador e o 

empreendedor. O administrador tem uma visão geral da empresa, deve ser 

impessoal em relação as suas decisões, supervisionar, gerenciar, entre tantas 

coisas. O papel do empreendedor, além de todas as aptidões do administrador é ter 

visão, que ele possui através de características sociológicas e ambientais, que 

dessa forma dão origem a uma nova ideia e, por sua vez, a um novo negócio.   

 
Essa capacidade de inovar pode ser observada no decorrer da 
história, desde os egípcios, que criaram e construíram grandes 
pirâmides com blocos de pedra que pesavam muitas toneladas, até o 
módulo lunar Apolo e os raios lasers. Embora as ferramentas tenham 
mudado com os avanços na ciência e na tecnologia, a capacidade de 
inovar está presente em todas as civilizações. (HISRICH, 2004, p. 
29). 

 

O desenvolvimento do empreendedorismo está ligado à cultura de uma 

família ou até mesmo do país, como é o caso da cultura americana que incentiva as 
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pessoas a se desenvolverem profissionalmente para que cheguem ao sucesso, 

conquistem a independência e ganhem dinheiro.  

Apesar desses incentivos, alguns fatores possibilitam a formação de novo 

empreendimento, como o governo, um dos maiores facilitadores por disponibilizar 

infraestrutura, experiência, marketing, modelos de desempenho e finanças. 

Segundo Dornelas (2008) o empreendedorismo nos Estados Unidos já é 

referenciado há muitos anos em decorrência da cultura que possuem. No Brasil, foi 

intensificado a partir de 1990, tendo como fator principal o aumento do nível de 

desemprego, principalmente nas cidades grandes, que fez com que as pessoas 

tivessem a necessidade de criar ideias para continuarem trabalhando e, para isso, 

começaram pequenos negócios com o conhecimento que tinham de trabalho. 

 
No caso do Brasil, ainda um país em desenvolvimento, ou emergente 
– como se denomina mais recentemente, o estudo tem trazido 
resultados muito interessantes no tocante às iniciativas 
empreendedoras. No entanto por outro lado, um dos fatores 
preocupantes no caso brasileiro é o fato de grande parte dos 
negócios gerados no país ser baseada no empreendedorismo de 
necessidade, ou seja, não são baseados na identificação de 
oportunidades de negócio e na busca da inovação com vistas à 
criação de negócios diferenciados, mas no suprimento das 
necessidades básicas de renda daquele que empreende, para que 
tenha condições de subsistência, mantendo a si e sua família 
(DORNELAS, 2008, p. 08). 

 

Desde que o empreendedorismo começou a ser visto com maior seriedade, e 

a ser identificado como área específica, várias outras áreas tem se beneficiado, 

como a economia, com o aumento de produção e renda per capita, ajudando a 

constituir mudanças na estrutura do negócio e da sociedade. Essas mudanças, 

consequentemente, são acompanhadas por crescimento e maior produção, gerando 

mais riqueza ao país. 

Contudo, o empreendedorismo influencia muito mais que a economia de um 

país, envolve também mudanças na estrutura de uma sociedade. Um novo 

empreendimento estimula não só o desenvolvimento de novos produtos para o 

mercado, mas também estimula o interesse de investimento nas novas ideias que 

estão sendo criadas.  

Associadas, a ciência e o mercado, ao empreendedorismo, é possível levar 

novas empresas, produtos e serviços ao mercado. Dado ao impacto que o 
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empreendedorismo causa na economia global é de admirar que ainda não tenha se 

tornado um assunto mais importante no desenvolvimento econômico.  

O empreendedorismo vem se intensificando pelas mudanças tecnológicas e 

sua rapidez, bem como a competição no mercado que força os empresários a adotar 

paradigmas diferentes a fim de se sobressaírem no mercado, comprovando, assim, 

que o empreendedorismo não é apenas um modismo na sociedade. 

São tantos os requisitos para que as empresas sejam competitivas no 

mercado diante da economia contemporânea, que as organizações estão em busca 

continua de maior agilidade, empenho, motivação dos seus colaboradores, 

inovação, criatividade, entre tantas coisas. É exatamente por esse motivo que o 

empreendedorismo tem se mostrado o grande aliado do desenvolvimento 

econômico, pois com toda essa necessidade de melhorar e desenvolver, as 

iniciativas empreendedoras têm recebido atenção especial, por ser o ponto de 

partida para o crescimento econômico, geração de emprego e renda.  

Dornelas (2008) conceitua que a globalização dos mercados e o 

desenvolvimento tecnológico têm influenciado, nos últimos anos, o interesse das 

empresas em renovar e inovar a fim de acompanhar tal desenvolvimento. Isso 

também vem ocorrendo pela própria exigência de consumidores por produtos e 

serviços, cada vez melhores, em relação a sua qualidade e tecnologicamente mais 

avançados.  

 
[...] o momento atual pode ser chamado de a era do 
empreendedorismo, pois são os empregadores que estão eliminando 
barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e 
renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de 
trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando 
riqueza para a sociedade. (DORNELAS, 2008, p. 06). 

 

Empreendedorismo, segundo Baron e Shane (2007), é um processo que 

ocorre ao longo do tempo, e a menos que as ideias sejam transformadas em 

realidade não pode ser considerado como empreendedorismo, e sim apenas como 

exercício de criatividade. Fatores individuais, grupais e sociais, influenciam todas as 

fases do processo empreendedor e, por isso, é necessário que todas as 
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perspectivas sejam bem analisadas a fim de que o empreendimento seja bem 

sucedido. 

O empreendedorismo cria riquezas em um processo dinâmico, através de 

pessoas, que assumem riscos em relação ao seu patrimônio, tempo, carreira e, 

principalmente, visualizam a oportunidade para algum produto ou serviço. Este 

produto ou serviço, por sua vez, pode ser novo ou não, mas diante da visão do 

empreendedor torna-se valorizado, após ser melhorado através dos recursos 

necessários. 

Empreendedores veem no Terceiro Setor grande oportunidade de negócio, a 

fim de desenvolver não apenas interesses pessoais de iniciar uma nova empresa, 

mas, também, visando à necessidade que a sociedade tem em educação, apoio, 

saúde, entre outros. 

 

3.3 EMPRENDEDORES  
 

Empreender consiste em colocar em prática a identificação de uma 

oportunidade de um negócio rentável que ajuda no desenvolvimento econômico, 

captando recursos. Tudo isso é idealizado pelo empreendedor. O empreendedor é o 

indivíduo que tem a capacidade de empreender e buscar novos negócios. Além 

disso, possui uma preocupação constante com a melhoria dos produtos ou serviços 

para ter sempre uma boa participação no mercado.  

 
O empreendedor é um visionário [...] o sonhador, a energia por trás 
de toda atividade humana, a imaginação que alimenta o fogo do 
futuro, o catalisador da mudança [...] é o inovador, o grande 
estrategista, o criador de novos métodos para criar ou penetrar novos 
mercados [...] (GERBER, 2004, p.16). 

 

Um empreendedor está sempre atento às mudanças que estão ocorrendo no 

macroambiente e, de acordo com Drucker (2003, p. 36), ele não provoca a 

mudança, mas reage a ela e a explora como sendo uma oportunidade. Os 

empreendedores inovam, contemplam recursos com a nova capacidade de criar 

riquezas.  

 
Pesquisas indicam que o empreendedorismo oferece graus elevados 
de realização pessoal. Por ser a exteriorização do que se passa no 
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âmago de uma pessoa, e por receber o empreendedor com todas as 
suas características pessoais, atividade empreendedora faz com que 
trabalho e prazer andem juntos (DOLABELA, 2005, p. 29). 

 

O perfil do empreendedor está ligado a algumas características que o difere 

em meio aos administradores e técnicos em geral, são elas (CARACTERÍSTICAS 

DO EMPREENDEDOR. SEBRAE NACIONAL. Acesso em 06 abr. 2014): 

• Busca de oportunidades e toma iniciativa; 

• Corre riscos calculados; 

• Exige qualidade e eficiência; 

• É persistente; 

• É comprometido; 

• Busca informações; 

• Estabelece metas; 

• Persuasão e redes de contatos; 

• Independência e autoconfiança. 

 

A busca constante por oportunidades e tomar iniciativa mostra que o 

empreendedor não se acomoda com o que possui, ele tenta e aproveita a ocasião 

favorável fora do comum com a finalidade de garantir novos produtos e serviços 

para o sucesso de seu empreendimento. Assume riscos, mas avalia as alternativas 

e os custos para minimizá-los e controlar os resultados.  

Empreender é desafiante em qualquer segmento e na área da social também 

não é diferente. Empreender com foco nas pessoas se torna cada vez mais 

promissor, baseado no fato de que o governo não consegue atender toda à 

demanda e, além disso, têm-se esta necessidade de transmitir formação para a 

sociedade, remetendo a confiança que é procurada pelos pais que priorizam o 

melhor para seus filhos e não tem condições financeiras para investir nisto. 

 

3.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
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O empreendedorismo social consiste em criar ideias inovadoras capazes de 

provocar mudanças sociais. A motivação para a criação desse modelo, segundo 

Elkington e Hartigan (2009, p. 4), parte do ideal em melhorar a qualidade de vida das 

populações marginalizadas em termos de pobreza, saúde, educação, entre outras, 

tentando atingir além da filantropia e a atuação das Organizações Não 

Governamentais. 

Ao invés de desprezar os problemas sociais existentes e transferir a 

responsabilidade aos órgãos públicos, os empreendedores sociais buscam soluções 

criando projetos sociais para auxiliar a comunidade e garantir que as pessoas 

necessitadas sejam assistidas de maneira digna, auxiliando na resolução do 

problema.  

 
“[...] Buscam – e muitas vezes encontram – soluções a problemas 
insolúveis nos lugares mais improváveis. São levados por uma paixão 
a expandir o pensamento empresarial a fim de chegar às pessoas 
carentes. Portanto, muitos são pioneiros e ajudam a mapear os 
mercados futuros nos quais a maioria de nós veria apenas problemas 
apavorantes e riscos.” (Elkington e Hartigan, p. 6). 

 

Segundo Oliveira (2004, p. 12) é fato que o conceito de Empreendedorismo 

Social ainda está em construção. Apesar disso existe uma similaridade entre o 

desenvolvimento do conceito com a lógica empresarial por conta do crescente 

empenho das empresas nos problemas sociais.  

O Empreendedorismo Social pode ser identificado como coletivo, que produz 

bens e serviços à comunidade, tem foco na busca de soluções para os problemas 

sociais, sua medida de desempenho é o impacto social e visa respeitar as pessoas 

da situação de risco social e a promovê-las. (OLIVEIRA, 2004, p. 15). 

Pode-se descrever como um novo paradigma de intervenção social, pois é 

uma nova forma de integração entre os vários segmentos da sociedade. Um 

processo de gestão social, com uma cadeia sucessiva e ordenada de ações, é uma 

arte em que o empreendedor deve aplicar suas habilidades e aptidões, uma ciência 

que utiliza meios científicos para agir na realidade humana e social, uma nova 

tecnologia social, pois gera através de suas ações emancipação e transformação na 

vida dos seres humanos, não mais apenas sendo assistencialista e mantenedor, e 



34 

 

Ana Carolina de Oliveira Laura ; Júlia Sandoval Oliveira  ; André Luis Centofante Alves 
 

sim um indutor de auto-organização, pois depende de toda uma sociedade, para 

apresentar resultados que atendam as necessidades da população. 

O livro Empreendimentos Sociais Sustentáveis (ASHOCA 

EMPREENDIMENTOS SOCIAIS E MCKINSEY & COMPANY, INC, 2001, p. 17) 

descreve o ciclo de vida e explica a estrutura das organizações sem fins lucrativos.  

Os empreendimentos sociais possuem ciclo de vida próprio. Geralmente, 

iniciam-se com a identificação de um problema social e buscam soluções para a 

resolução e implementação na comunidade. Após este reconhecimento, inicia-se o 

período da aprendizagem, em que o empreendedor social enfrentará os obstáculos 

para gerar os primeiros resultados. Estas dificuldades vão desde o desenvolvimento 

da metodologia, passando pelo financiamento pessoal, da equipe e do projeto, até 

seu início. 

Posteriormente, inicia-se a fase de institucionalização, que requer do 

empreendedor social profissionalização e estrutura organizacional. Nesta etapa, é 

fundamental conduzir análises como as desenvolvidas em um plano de negócio, 

pois o empreendedor deve estruturar-se para gerar impacto social e buscar sua 

sustentabilidade de longo prazo.  

As organizações do Terceiro setor são estruturadas da seguinte forma, 

segundo Empreendimentos Sociais Sustentáveis (ASHOCA EMPREENDIMENTOS 

SOCIAIS E MCKINSEY & COMPANY, INC , 2001, p. 21): 

• Investimento: de capital e recursos humanos. A forma mais comum de 

obter financiamento é por meio de doações de organizações jurídicas ou pessoas 

físicas. Os recursos humanos podem ser representados total ou parcialmente por 

voluntários.  

• Operação: deve acima de tudo gerar impacto social, garantindo os 

benefícios para qual a instituição foi criada. Outro aspecto é a captação de recursos 

para sustentar o trabalho que desenvolve. Diferente das empresas privadas as 

organizações do terceiro setor não precisam apresentar superávit nas suas 

operações, uma vez que o foco é a atuação social. 

• Resultados: são avaliados principalmente pelo impacto social das ações 

da organização e devem ser mensurados segundo variáveis apropriadas ao tipo de 
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atividade que a organização exerce. Os resultados também devem ser medidos pelo 

superávit gerado pela operação. Toda sobra deve ser obrigatoriamente reinvestida 

na organização para aumentar ainda mais o impacto social. As instituições que não 

tiverem superávit, não terão condições para reinvestimento e dependerá 

exclusivamente da captação externa de recursos. Já as organizações em que o 

superávit é suficiente para sustentar a operação de forma que não necessite de 

doações são consideradas auto-sustentáveis. 

 

Comparadas com uma empresa privada as instituições do Terceiro Setor não 

conhece ou não dominam algumas ferramentas de administração e gerenciamento e 

isto reflete dificuldades na gestão de uma ONG. 

Hudson (1999, p. 21) apresenta, na lista abaixo, a diferença de 

administrar organizações do Terceiro Setor com os outros setores: 

• Principal diferença: no Terceiro Setor existe apenas a tênue ligação entre 

os provedores de fundos e usuários; 

• É fácil ter objetivos vagos; 

• O desempenho é difícil de ser monitorado; 

• As organizações são responsáveis perante muitos patrocinadores; 

• As estruturas administrativas são complexas; 

• O voluntariado é ingrediente essencial; 

• Os valores precisam ser cultivados; 

• Não existe um resultado financeiro para determinar prioridades. 

 

A administração do Terceiro Setor é complicada porque as pessoas que 

contribuem para as organizações têm várias motivações que são, ao mesmo tempo, 

filantrópicas e muito particulares. 

Oliveira (2004, p. 17) acredita que, no Brasil, pode-se destacar o 

Empreendedorismo Social como uma perspectiva de desafios e possibilidades, onde 

é necessário desenvolver a criação de capital social e empoderamento dos sujeitos 

no processo, para se desenvolver nossa sociedade que ainda se encontra num 

estado muito individualista. Desenvolvendo esses desafios ter-se-á como bons 

resultados o dinamismo, impactos sociais, engajamento das pessoas, geração de 

valores, mudanças de paradigmas, entre outros aspectos positivos. Todavia, para 
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seu correto desenvolvimento, isso requer uma capacidade coordenada de pessoas 

que estejam voltadas aos benefícios da sociedade. 

Existem vários segmentos em que o Empreendedorismo Social está presente. 

No presente trabalho será discutida sua atuação na área da educação, 

especialmente a partir das ações desenvolvidas pelo Centro Esperança de Lábrea, 

que possui papel de extrema importância para a comunidade local. 

 

4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 LÁBREA/AM 
 

A cidade de Lábrea está localizada às margens do Rio Purus, na Região Sul 

do Estado do Amazonas, a 1672 km da capital Manaus. Os meios de transporte 

utilizados para chegar até a capital são apenas aéreo ou fluvial. As principais 

atividades econômicas da cidade são: agricultura e o extrativismo vegetal, sendo a 

borracha, a castanha, a madeira e o óleo de capaíba. Todo ano no mês de agosto 

realiza-se, durante três dias, a Festa do Sol, que atrai visitantes, além de animar 

bastante a cidade (ONLINE, acesso 8 abril 2015).   

De acordo com dados do IBGE, no censo 2010, a população era 37.701 

habitantes. Possui uma área territorial de 68.223,803 km², a densidade demográfica 

0,55 hab/km². O IDH – Índice Desenvolvimento Humano é de 0,531. A população 

alfabetizada é de 23.055 pessoas. O número de pessoal ocupado 1.574 indivíduos. 

A cidade conta com um PIB per capita a preços correntes em 2012 de R$ 10.527,47. 

O valor do rendimento nominal mensal per capta dos domicílios particulares 

permanentes - Rural é de R$ 100,00 e Urbano é de R$ 190,00.  O valor do 

rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio Rural é de R$ 1.028,33 e Urbano R$ 

1.225,62 (IBGE, acesso em 8 abr. 2015). 

A cidade, de acordo com os dados do IBGE, abriga vinte ONGs. Possui 

dezoito unidades de fundações privadas e sem fins lucrativos. 
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O pessoal ocupado e assalariado nas instituições sem fins lucrativos são de 

quarenta e oito indivíduos. (IBGE, acesso em 9 abr. 2015). 

 

4.2 CENTRO ESPERANÇA DE LÁBREA/AM 
 
O Centro Esperança de Lábrea/AM é uma ONG, filantrópica, fundada em 

1994, com o objetivo de retirar os jovens da vulnerabilidade social, isto é, ocupar o 

tempo em que ficam ociosos e preveni-los da marginalização, prostituição e da 

violência policial e familiar, constante desde os anos 1990. O Centro Esperança de 

Lábrea segue os critérios e modelo de associação da sociedade voltada ao interesse 

público, idealizado e mantido pela Igreja Católica, através da Ordem dos 

Agostinianos Recoletos4 na Prelazia de Lábrea é coordenado pelos Freis da Ordem 

dos Agostinianos Recoletos que residem no local.  

Os idealizadores de Centro Esperança foram Frei Joaquim, Frei Miguel 

Monroy, Maria do Perpétuo Socorro, Severina, Francisca Ferreira da Silva, Dona 

Zulena e Sebastiana Ferreira da Silva, dentre outros que se reuniam com a intenção 

de planejar métodos de socialização, técnicas de profissionalização, resgatando e 

incentivando os valores da família, preparando os jovens para o futuro, capacitando-

os para o mercado de trabalho e para a convivência social. 

O espaço utilizado para esse projeto foi o Centro Comunitário Santo 

Agostinho, mesmo local da atual instituição. Neste espaço, após muitas reuniões, 

foram selecionados 30 adolescentes, meninos e meninas, oferecendo treinamento 

em Culinária e Costura, para as meninas, e Gesso e Pintura, para os meninos. O 

trabalho era realizado pela manhã e à tarde os participantes frequentavam a escola. 

Muitos foram os esforços para dar continuidade ao projeto e conseguir 

recursos, com parcerias e pessoas que pudessem fazer doações em dinheiro para 

ajudar no funcionamento da instituição e dos trabalhos desenvolvidos. 

O Centro passou mais adiante a atender 60 adolescentes. A estrutura era 

precária, não havia salas, nem refeitório. O Centro conta com a colaboração de 

associações espanholas, uma pequena parcela do governo estadual e uma mínima 

parcela do governo municipal.  

Em 1997, o Centro Esperança já atendia 200 adolescentes, e ganhou mais 

três oficinas, auxiliando na educação complementar de 236 adolescentes. Entre os 
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anos 2000 e 2010, foram contratados mais 10 ex-alunos, sendo que alguns 

mudaram para outros empregos como melhoria de status na sociedade. 

O Centro Esperança é referência na região de Lábrea. Mesmo assim, houve 

melhorias ao longo dos anos. Na estrutura física teve-se maior número de 

colaboradores, incluindo o governo do estado e o governo do município, aumento no 

número de adolescentes assistidos, aumento de aprendizagem dos mesmos, 

mudança de dez diretores, arquitetura do prédio reformada, quadra poliesportiva 

coberta, oficina de informática funcionando com computadores de tecnologia de 

ponta, mudança de oficinas, reconhecimento da instituição por parte do comercio 

local como ponto de referência para contratação de empregados, reconhecimento da 

instituição por parte da sociedade como todo.  

As atividades do Centro Esperança de Lábrea têm início, geralmente, no mês 

de fevereiro, e funciona das 07h30 às 11h, e das 13h30 às 17h. 

A equipe educativa é composta por um Gestor, três Coordenadores e treze 

Orientadores aos quais trabalham nos dois turnos. Os adolescentes que já 

freqüentaram o curso têm preferência para renovar a matrícula. As vagas que ficam 

livres são preenchidas com novos alunos, tendo prioridade para famílias que 

possuem maior necessidade de apoio, sendo um quesito essencial para fazer parte 

desta Instituição, frequentar a escola diariamente. 

Participam do projeto, atualmente, 350 jovens com idades entre 12 a 18 anos 

em 2015. As oficinas oferecidas são: Tecelagem, Metalúrgica, Marcenaria, 

Marqueteria, Talha em madeira, Crochê, Bordado em Ponto Cruz, Cozinha, Bordado 

em Vagonite, Costura, música, Informática e digitação. 

Todos os produtos confeccionados pelos alunos nas oficinas são vendidos 

numa pequena loja da instituição, e o capital obtido é usado para suprir as 

necessidades imediatas do local e dos alunos de baixa renda na compra de material 

escolar, medicamentos, etc. 

A instituição também possui um Coral que se apresenta em eventos e datas 

comemorativas. Eles ensaiam juntamente com os alunos que se destacam na oficina 

de música. 
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As oficinas de Computação e Digitação são organizadas de maneira que 

todos os alunos tenham oportunidade de obter certificado e ter qualificação para 

atuar no mercado de trabalho. 

Há também atividade física para estimular o aluno a participar das atividades 

práticas, para se movimentar, pensar e agir rápido em determinadas situações. O 

equilíbrio e os movimentos são muito importantes para todos os indivíduos, segundo 

Oliveira (2013). 

O Centro Esperança também promove algumas visitas técnicas em 

instituições de ensino e cooperativas renomadas na cidade, para que os alunos 

tenham interesse em estudar e trabalhar nesses locais. Além disso, promove uma 

maior interação entre aluno e professor, estreitando laços entre eles.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Terceiro Setor ganha cada vez mais espaço na economia do país, pois 

ajudam a gerar renda e formar cidadãos. As organizações sem fins lucrativos são 

verdadeiramente instituições de cidadania e participação social. O crescimento 

desse setor mostra a ineficiência de cuidado do governo com a população mais 

carente, com as deficiências mais básicas de uma pessoa, e oportunidade de poder 

ser um cidadão comum, orientado, respeitável e trabalhador, incluído efetivamente 

na sociedade. 

Não se deve retirar a responsabilidade do governo para com as necessidades 

sociais, porém, o Terceiro Setor têm-se apresentado como solução de problemas 

para cidadãos que muitas vezes não sabem onde recorrer. Tornando-se também 

modelo para o Estado e empresas, que veem nessas organizações oportunidades 

de parcerias, dando assim cada vez mais sentido e importância às necessidades 

que devem ser supridas em uma sociedade. 

O Empreendedorismo Social, desse modo, tem papel considerável na 

sociedade, apresentando soluções sociais coletivas, através dos bens e serviços 

prestados. Mesmo com perspectivas de desafios para obter estabilidade e alcançar 

espaço na sociedade, são organizações que fazem a diferença na comunidade, 

alcançando, efetivamente, as necessidades reias da população. 
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A ONG Centro Esperança de Lábrea/AM é uma organização fundada a partir 

da constatação de uma necessidade da comunidade local, com o intuito de capacitar 

os jovens da cidade e da região, resgatando e incentivando os valores da família, 

preparando-os para o convívio social, através de profissionalização em diversas 

áreas. 

Neste sentido, com embasamento teórico realizado até o momento, acredita-

se que, a ONG Centro Esperança de Lábrea/AM, tem identificado o problema social 

existente em sua cidade, realizando seu propósito como uma instituição do Terceiro 

Setor e, conseguido ao longo dos anos, melhorar a qualidade de vida da 

comunidade, capacitando e profissionalizando os jovens, causando impacto social 

positivo, caracterizando-se assim como organização do Terceiro Setor, atuando 

ativamente como Empreendedor Social da região. 

Finalmente, há que se esclarecer que se trata de pesquisa em andamento a 

fim de fundamentar o tema do Empreendedorismo Social e do Terceiro Setor. 

Posteriormente, será aplicada pesquisa quantiqualitativa, com cunho descritivo 

através do método de coleta de dados, com entrevista a uma das colaboradoras do 

Centro Esperança de Lábrea/AM, com intuito de levantar dados para identificar se as 

atividades realizadas no presente local são de fato caracterizadas como 

empreendedoras, desenvolvendo profissionalmente os beneficiados, e se foram 

identificados os problemas sociais existentes na cidade, realizando seu propósito 

como uma instituição do Terceiro Setor. 

Portanto, o conceito empreendedorismo têm se desenvolvido e apresentado 

grandes oportunidades, principalmente para o próprio empreendedor, que por ter 

uma visão diferenciada e inovadora, preocupados com a necessidade de 

desenvolvimento do país, buscam ideias para seu aprimoramento pessoal e para o 

desenvolvimento social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho irá analisar o trabalho infantil desde sua origem, 

passando pelo século XX, momento em que, diante da insatisfação e movimentação 

da classe operária, o Estado abdicou sua postura abstencionista para ter uma 

intervencionista. A partir de então, passou-se a criar leis para regular e proteger os 

empregados, que sempre foram a parte mais fraca da relação empregatícia. 

Terá como foco o trabalho infantil familiar e pretende-se, ao longo da 

pesquisa, abordar o conceito do trabalho infantil, sua abrangência e formas. 

Analisará qual e por que ocorre a responsabilização imputada ao empregador ao 

permitir que crianças e adolescentes trabalhem, juntamente com suas famílias, mas 

por sua conta e seu proveito. 

 

2 ORIGENS DO TRABALHO INFANTIL 

 

Durante a história da humanidade, crianças e adolescentes sempre 

trabalharam junto às suas famílias ou às suas tribos. Na Antiguidade, prevaleciam as 

famílias patriarcais, nas quais o homem mais velho representava a autoridade 

absoluta, tendo o poder sobre a vida e a morte do seu núcleo familiar, poder sobre 

os bens móveis e imóveis que lhes pertenciam, além de figurar como sacerdotes. 

Dessa forma, os indivíduos desse núcleo familiar, enquanto crianças, não eram 

considerados sujeitos de direito, mas servos dessa autoridade. (SILVA, 2009, p.33) 

Na Grécia e Roma antigas, a criança era objeto do Estado e a partir de 

seus sete anos já recebia treinamento para se tornar soldado. Os filhos dos escravos 

pertenciam aos senhores destes e eram obrigados a trabalhar, quer diretamente 

para os seus proprietários, quer como forma de soldo a terceiros, em benefício dos 

seus donos. (SÜSSEKIND, 2000. p. 989) 
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Depois, na sociedade feudal, os servos e seus filhos, por estarem presos 

à terra, eram obrigados a trabalhar na propriedade de um senhor feudal em troca de 

uma gleba de terra para morar (SILVA, 2009, p.33), além da proteção contra ataques 

bárbaros. 

Já na Idade Média, o trabalho infantil foi predominante no trabalho 

artesanal. Nesta espécie de trabalho, aprendizes trabalhavam juntamente com o 

mestre-artesão, na chamada Corporações de Ofício, muitas vezes em troca de casa 

e comida. (SILVA, 2009, p.33) 

Durante todas as épocas supracitadas, a utilização do trabalho da criança 

e do adolescente não importava em grandes preocupações. Não era levada em 

conta a idade mínima, condições de trabalho e o desenvolvimento emocional e físico 

desse pequeno trabalhador. Assim, é de se concluir que a normalidade do trabalho 

infantil arraigado na sociedade atual é consequência da construção sócio-histórica e 

cultural da humanidade. 

Contudo, com o advento da Revolução Industrial (século XVIII), 

propiciadora da implantação de um inaceitável quadro de desumana exploração da 

classe trabalhadora, que o tema da tutela do trabalho infantil começou a ganhar ares 

inquietantes. 

 

3 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A Revolução industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na 

Europa nos séculos XVIII e XIX. Iniciou-se na Inglaterra, expandindo-se depois para 

os demais países ocidentais europeus, recebeu de J.A Blanqui o qualificativo de 

industrial porque se caracterizou por uma transformação de uma sociedade feudal-

mercantil preponderantemente agrária numa economia fundada em produção em 

larga escala com a utilização crescente de máquinas equipadas com novos inventos. 

(OLIVEIRA, 2009, p.19) 

Com a extinção das corporações de ofício e a concentração de fábricas 

com necessidades de mão-de-obra, propiciou a formação de grandes aglomerados 

de trabalhadores em cidades com precária ou nenhuma infraestrutura de 

saneamento, onde a estes, eram oferecidas moradias miseráveis e, como local de 
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trabalho, grandes galpões destituídos de condições mínimas de salubridade e de 

segurança. (OLIVEIRA, 2009, p.19) 

A jornada de trabalho era altíssima e os salários permeavam o nível da 

subsistência. A maioria das indústrias eram infestadas por doenças e deformidades 

físicas. 

Com as máquinas, o esforço físico foi reduzido, tornando assim possível, 

a utilização da mão de obra de mulheres e crianças, cuja força de trabalho era 

menos onerosa e de quase nula resistência à exploração. 

Entre 1780 e 1840, houve um vertiginoso aumento na exploração do 

trabalho infantil. Estudos apontam que no ano de 1788 o trabalho de crianças 

somava mais de 60% dos trabalhadores nas fábricas têxteis da Inglaterra e Escócia. 

(NOCCHI, 2010, p.46) 

Com a prática desse tipo de trabalho, de imediato, os menores sofreram 

terríveis prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico e a médio e longo prazo, 

trouxe consequências sociais, por abusos do capitalismo, afrontar os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. 

 

4. A INTERVENÇÃO ESTATAL E AS PRIMEIRAS LEIS DE PROTEÇÃO 
 

Com o regime não condizente com a dignidade humana, surgiram 

movimentos de diversas tendências ideológicas: de um lado, governos 

encomendaram pesquisas para estar a par de sua realidade social visando reformas 

e de outro, o surgimento de revoltas e descontentamento dos proletariados em prol 

de melhores condições de vida e trabalho. (OLIVEIRA, 2009, p.21) 

O ato inicial à proteção ao trabalho do menor, conforme Mario de La 

Cueva, foi em 1802, editado na Inglaterra pelo ministro Robert Peel, o manifesto 

“Moral and Health Act”, traduzido no protesto “Salvemos os menores”, com o objetivo 

de limitar a duração da jornada de trabalho e estabelecer proibição ao trabalho 

noturno dos trabalhadores menores. (DE LA CUEVA, Mario. Apud. NASCIMENTO, 

Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19. ed, São Paulo: Saraiva, 2004. p. 

910) 

Entre 1802 e 1867, na Inglaterra, foram editadas 17 normas para proteção 

do trabalho das crianças entre 8 a 13 anos e dos jovens, havendo normas 

específicas para cada uma das faixas etárias (OLIVEIRA, 2009, p.36). Na França, no 
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ano de 1813, foi proibido o trabalho dos menores em minas; em seguida, no ano de 

1841, foi proibido o emprego de menores de 8 anos e fixada em 8 horas a jornada 

máxima dos menores de 12 anos e em 12 horas a dos menores de 16 anos. 

(NASCIMENTO, 2004, p.910) 

Nos Estados Unidos, em abril de 1838, foi estabelecida a idade mínima de 

admissão aos 15 anos, a menos que tenha frequentado uma escola pública ou 

privada (OLIVEIRA, 2009, p.37). Na Alemanha, no ano de 1839, proibiram o trabalho 

de menores de 9 anos e restringiram a 10 horas a duração diária do trabalho dos 

menores de 16 anos. (NASCIMENTO, 2004, p.910) 

Outros países como Suíça, Itália, Rússia, Bélgica, Holanda e Portugal 

também seguiram o exemplo legislativo e regulamentaram o trabalho infantil. 

(NASCIMENTO, 2003, p.28) 

 

5. O TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 
 

Enquanto surgiam na Europa as empresas capitalistas, no Brasil era 

mantida a escravidão do negro. A escravidão surgiu na primeira metade do século 

XVI, com a produção de açúcar. Os negros africanos eram trazidos das colônias 

portuguesas na África para trabalharem principalmente, nos engenhos de açúcar no 

Nordeste, ou nas minas de ouro de Minas Gerais. Neste período, o trabalho infantil 

pouco era discutido, pois sendo um trabalho forçado, esses trabalhadores não eram 

equiparados a um sujeito de direito e sim, objetos.  

Aos escravos, independentemente da idade, não era assegurada 

nenhuma proteção de lei. As crianças eram empregadas tanto em atividades 

domésticas, como em fábricas rudimentares, como a da olaria (OLIVEIRA, 2009, 

p.49). Os sujeitos à escravidão eram forçados a executar as atividades laborais e 

tinham os frutos de seu trabalho revertidos inteiramente ao proprietário, que 

controlava a produção. 

Em 1825, os primeiros passos ante a demasiada exploração foram dados. 

José Bonifácio de Andrade Silva, qualificando-se como “cristão e filantropo”, na 

Representação à Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 

propôs limite etário para “trabalhos insalubres e demasiados”. (OLIVEIRA, 2009, 

p.50) 
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Depois, em 1871 foi sancionada por José Maria da Silva Paranhos a Lei 

n. 2.040 - “Ventre Livre”, que deixava a critério do senhor de escravos criá-los até os 

oito anos e entregá-los ao Estado mediante remuneração ou a partir dessa idade até 

os vinte e um, tê-los a seu serviço como escravos. (OLIVEIRA, 2009, p.30) 

Passando pelas fases Colonial e Imperial, observa-se que com a 

inexistência de educação escolar acessível às camadas mais pobres da população, 

o trabalho da criança e do adolescente foi fomentado. 

Paralelos ao trabalho escravo, na fase colonial, existiam os ofícios 

artesanais e manufatureiros exercidos pelas pessoas livres. Crianças e 

adolescentes, como ajudantes/aprendizes, desempenhavam tarefas neste tipo de 

trabalho também. (OLIVEIRA, 2009, p.51) 

Com a urbanização do país no século XIX, a intensificação das indústrias 

e a imigração interna, fez com que atenções voltassem para a população infanto-

juvenil que estava abandonada e delinquente nas ruas das grandes cidades. 

(OLIVEIRA, 2009, p.53) 

No final deste século, para ser uma ocupação mais útil do que a 

vagabundagem, como era corriqueiro de se ouvir, a mão-de-obra infanto-juvenil foi 

predatoriamente utilizada. (OLIVEIRA, 2009, p.54) 

Já no período Republicano, com a promulgação de leis que beneficiavam 

o estrangeiro, a força de trabalho dos imigrantes foi utilizada com o fim de substituir 

a mão-de-obra escrava no campo. (OLIVEIRA, 2009, p.56) 

Como esses imigrantes já possuíam experiência de trabalho em 

indústrias, foram também empregados nas indústrias brasileiras, nas quais não era 

feita distinção entre o trabalho adulto e o infantil. Nesta fase, sugiram denúncias de 

exploração de crianças e manifestações para diminuir a jornada de trabalho e 

melhores salários. 

Deste momento em diante, com a abolição da escravatura, a Revolução 

de 1930, e as constantes transformações sociais e econômicas no país, começaram 

a surgir leis e regulamentações ao trabalho do menor. Assim, pode-se dizer que a 

origem e a evolução do trabalho infantil, está diretamente associada à evolução 

legislativa do Brasil. 
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6. DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA DO TRABALHO INFANTIL 

 

Como diz Oris de Oliveira, o conceito de trabalho infantil é mais complexo 

do que parece à primeira vista porque se há de levar em consideração as “idades 

mínimas” e a modalidade de trabalho. (OLIVEIRA, 2009, p.159) 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a idade mínima básica de 14 

anos de idade e deixou em aberto a idade mínima inferior para o trabalho na 

condição de aprendiz. O ECA, em seu artigo 64, fixou em 12 anos a idade mínima. 

(SCHERER, 2004) 

Em 1998, a Emenda Constitucional n.º 20 estabeleceu nova redação para 

o inciso XXXIII do art.7.º, elevando para 16 anos a idade mínima para qualquer 

trabalho e para 14 a idade mínima para trabalho em regime de aprendizagem. Mais 

tarde, pela ratificação da Convenção n.° 138 da OIT, ficou sacramentado a idade 

mínima de 16 anos. (SCHERER, 2004) 

As crianças em situação de trabalho infantil constituem um subconjunto 

das crianças em atividade econômica. As em situação de trabalho infantil incluem as 

crianças utilizadas nas piores formas de trabalho infantil e as crianças em atividade 

econômica abaixo da idade mínima, mas não incluem as crianças em trabalhos 

ligeiros autorizados, se aplicável. (BUREAU, 2012) 

Segundo as novas estimativas apresentadas pela OIT, 168 milhões de 

crianças em todo o mundo estão em situação de trabalho infantil; esse número 

representa cerca de 11% (onze por cento) da totalidade da população infantil. As 

crianças que executam trabalhos perigosos que colocam diretamente em risco a sua 

saúde, a sua segurança e o seu desenvolvimento moral perfazem mais de metade 

das crianças trabalhadoras, com um total de 85 milhões em termos absolutos. No 

conjunto, os resultados apresentados no presente Relatório não deixam dúvidas de 

que um mundo sem trabalho infantil é ainda uma realidade muito longínqua. 

(BUREAU, 2012) 

Para o grupo etário de 5 a 17 anos, as crianças trabalhadoras perfazem 

cerca de 77,7 milhões na região da Ásia-Pacífico. Para o mesmo grupo etário, 

existem 59,0 milhões de crianças trabalhadoras na África Subsariana, 12,5 milhões 

na América Latina e Caraíbas e 9,2 milhões no Médio Oriente e Norte de África. Em 

termos relativos, contudo, a maior preocupação continua a ser a região da África 



 

Ana Carolina Mendonça Rodrigues ; Iara Marthos Águila 
 

50 

Subsariana. Aqui, mais de 1 em cada 5 crianças (21 por cento) no grupo etário dos 5 

aos 17 anos encontra-se em situação de trabalho infantil. Nesse grupo, existem 9 

por cento de crianças na região da Ásia-Pacífico e América Latina e Caraíbas e 8 

por cento no Médio Oriente e Norte de África. (BUREAU, 2012) 

 

 
(BUREAU, 2012) 

 

O envolvimento no trabalho infantil é, em termos globais, muito mais 

elevado entre os meninos do que entre as meninas no grupo etário dos 5 a 17 anos 

(99,8 milhões de meninos e 68,2 milhões de meninas). A magnitude da redução do 

trabalho infantil nas meninas foi superior à dos meninos e a diferença de gênero em 

termos de envolvimento em atividades econômicas decresceu no período 2000-

2012. Mas, deve salientar-se que esses números podem subestimar o envolvimento 

das meninas no trabalho infantil relativamente ao dos meninos, por não incluírem o 

seu envolvimento em tarefas domésticas, particularmente as tarefas perigosas, uma 

dimensão do trabalho infantil não incluída nas estimativas mundiais. Outros dados 

do conhecimento da OIT indicam que as meninas podem estar mais presentes em 

formas menos visíveis de trabalho infantil (e, por isso, menos registradas pelas 

estatísticas), como o trabalho doméstico em residências privadas. (BUREAU, 2012) 
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(BUREAU, 2012) 

 

Conforme o quadro acima, as crianças no grupo etário de 5 a 11 anos 

representam, de longe, a maior parte de todas as crianças trabalhadoras: 73 

milhões, ou 44 por cento do total do trabalho das crianças. Estas jovens crianças 

trabalhadoras constituem uma preocupação política particular, por serem as mais 

vulneráveis a abusos no local de trabalho e ao risco da sua educação. (BUREAU, 

2012) 

As novas estimativas mundiais fornecem também novas informações 

sobre os setores onde se encontram as crianças trabalhadoras. A agricultura é, de 

longe, o setor mais importante, com 59 % da totalidade do trabalho infantil e mais de 

98 milhões de crianças em termos absolutos. No entanto, os números de crianças 

trabalhadoras empregadas nos serviços e na indústria não devem ser desprezados. 

Um total de 54 milhões de crianças pode ser encontrado no setor dos serviços (dos 

quais, 11,5 milhões em trabalhos domésticos) e 12 milhões podem ser encontrados 

na indústria. Em todos os setores, o número de meninos é superior ao das meninas, 

com a exceção importante do trabalho doméstico, uma forma de trabalho oculta da 

visão pública e fora da alçada das inspeções de trabalho, o que deixa essas 
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crianças particularmente vulneráveis à exploração e aos maus-tratos. (BUREAU, 

2012) 

No Brasil, a principal pesquisa socioeconômica sobre a dimensão do 

trabalho infantil é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada 

pelo IBGE. A PNAD estimava a existência de cerca de 6.263 milhões de crianças e 

adolescentes entre 10 e 17 anos de idade ocupadas em atividades econômicas ao 

longo do ano de 2001 (SHWARTZMAN, 2004). Conforme pesquisas mais recentes, 

em 2012 o número de crianças trabalhando no Brasil era de 3,5 milhões e em 2013, 

3,2 milhões. (FNPETI, 2013) 

A PNAD mostra que o trabalho está concentrado na faixa entre 15 e 17 

anos de idade, que ocorre mais entre homens do que entre mulheres, e mais, 

proporcionalmente, entre indígenas e pessoas de cor preta ou parda do que 

brancas. Proporcionalmente, ocorre sobretudo em áreas rurais e menos nas grandes 

regiões metropolitanas, e está mais presente nas regiões Nordeste e Sul do que nas 

demais regiões do país. Em números absolutos, predomina nas áreas urbanas não 

metropolitanas, entre a população branca e parda, e nas regiões Sudeste e 

Nordeste. (FNPETI, 2013) 

 

 
BUREAU INTERNATIONAL DO TRABALHO. Departamento de Governança e 

Tripartismo. Medir o progresso na luta contra o trabalho infantil: Estimativas e 

tendências mundiais 2000-2012. p. 45. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/relatoriotiporset13_108

5.pdf>. Acesso em: 28. Jan. 2015. 

 

Quase todo o trabalho de crianças e adolescentes é de tipo informal. Na 

área rural, 77% dos que trabalham, produzem ou trabalham em atividades de 

construção para o próprio consumo. Nas áreas metropolitanas, ao contrário, o 
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trabalho para próprio consumo ou uso é próximo dos 15% (Quadro 12). Existem 

importantes diferenças por gênero. Cerca de 30% das mulheres trabalham em 

serviços domésticos, ou seja, como empregadas domésticas, quase sempre sem 

carteira de trabalho. (SCHWARTZMAN, 2004) 

 

 

 
SCHWARTZMAN, Simon. O trabalho infantil no Brasil. Disponível em: 

<http://www.schwartzman .org.br/simon/pdf/trab_inf2004.pdf>. Acesso em: 26. Jan. 

2015. 

 

A pior consequência do trabalho infantil se dá sobre a escolarização. 

Conforme a PNAD, há três indicadores do efeito do trabalho na escolarização: o 

analfabetismo, a presença ou ausência à escola, e a defasagem idade-série. Nos 

últimos anos, o acesso à educação básica no Brasil se tornou praticamente 

universal. Somente 3.4% da população entre 10 e 17 anos de idade aparece na 

PNAD como analfabeta; entre os economicamente ativos neste grupo, o 

analfabetismo sobe um pouco, para 4%. Na população entre 5 e 17 anos, 91.7% dos 
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que não trabalham frequentam escolas, em contraste com somente 80.7% dos que 

trabalham. Esta diferença se deve em boa parte ao fato de que os que trabalham 

são em geral mais velhos. SCHWARTZMAN, Simon. O trabalho infantil no Brasil. 

Disponível em: <http://www.schwartzman .org.br/simon/pdf/trab_inf2004.pdf>. 

Acesso em: 26. Jan. 2015. 

Um tipo de trabalho com grande incidência é o trabalho doméstico. 

Segundo a PNAD 2011, estima-se a existência de 258 mil crianças e jovens entre 05 

e 17 anos de idade trabalhando como domésticas, sendo a maior parte deste grupo 

adolescentes entre 14 e 15 anos de idade. No trabalho doméstico, predominam-se 

as meninas, sendo elas 93,7% das crianças e adolescentes ocupados nessa 

atividade. O trabalho doméstico de meninas ocorre, sobretudo, nos estados de 

Minas Gerais, Bahia e São Paulo. (PNAD/IBGE, 2011) 

Ainda, encontram-se crianças e adolescentes em atividades ilícitas como 

o tráfico de drogas e a prostituição; crianças nos “lixões”, como catadores; e a 

maioria em trabalhos invisíveis, como no regime familiar. 

 

7. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO INFANTIL 

 

7.1 As causas do trabalho infantil 
 

Conforme documentos oficiais dos órgãos internacionais como a OIT e a 

UNICEF, a pobreza é a principal causa do trabalho infantil. Segundo a PNAD, cerca 

de um terço dos adolescentes entre 15 e 17 anos são economicamente ativos, ou 

seja, ou estão trabalhando, ou estão procurando trabalho, em uma proporção que 

varia de 37.5% para o grupo mais pobre a 19.9% para os de renda mais alta. Chama 

atenção o fato de que a proporção de jovens economicamente ativos só cai de forma 

mais significativa para o nível de renda mais alto. Para o grupo de 10 a 14 anos, as 

percentagens são mais baixas, e concentradas nos quatro níveis de renda mais 

pobres. O trabalho de crianças entre 5 e 9 anos de idade, ainda que reduzido, é 

mais acentuado nos grupos de renda familiar mais baixos. (SCHWARTZMAN, 2004) 

Entre os estudiosos do problema, não é consensual que a pobreza é o 

principal fator causal do trabalho de crianças e adolescente. Alguns associam à 

ineficiência do sistema educacional, à falta de fiscalização do trabalho, a fatores 

culturais e a características do mercado de trabalho. 
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A presença de crianças trabalhando está ligada a diversos fatores de 

ordem macroestrutural. São todos aqueles fatores sociais, políticos e econômicos 

que forjam a necessidade de a família enviar seus filhos ao mercado de trabalho: a) 

a tecnologia e a flexibilização do mercado de trabalho, as quais geram desemprego 

estrutural; b) o acirramento das forças produtivas, a qual gera concentração de 

renda; c) a transformação e a precarização das relações e condições de trabalho; d) 

as políticas econômicas recessivas que geram o fechamento de empresas e a 

desvalorização dos salários; e) os fatores climáticos (secas) e a mecanização da 

lavoura, que expulsam as famílias do campo para as cidades; f) a cultura de 

naturalização decorrente de longo processo histórico. Todos estes fatores geram 

pobreza, desemprego e/ou salário insuficiente para o sustento da família, que, 

assim, não consegue mais atender às necessidades materiais e subjetivas dos seus 

filhos, o que, por sua vez, acaba gerando conflitos que empurram as crianças e 

adolescentes para as ruas. (NOCCHI, 2010, p.235) 

 

7.2 As consequências do trabalho infantil 
 

Os impactos que o trabalho causa às crianças varia de acordo com o 

trabalho que exerceu, a aceitação sociocultural e outros pontos. Além da perda de 

direitos básicos, como educação, lazer e esporte, crianças e adolescentes que 

trabalham, costumam apresentar sérios problemas de saúde, como fadiga 

excessiva, distúrbios de sono, irritabilidade, alergias e problemas respiratórios. 

Aquelas que exercem trabalhos que exigem esforço físico extremo, podem ter seu 

crescimento prejudicado, lesões na coluna e deformidades. Fundação Telefônica. 

Promenino. Trabalho infantil: impactos e consequências. Disponível em: 

<http://www.promenino.org.br/trabalhoinfantil/impactos-e-consequencias>. Acesso 

em: 27. Jan. 2015. 

No meio rural, em construções, em pequenas oficinas, na pesca e em 

processamento de lixo, as fraturas, amputações, ferimentos cortantes ou contusos, 

queimaduras e acidentes com animais peçonhentos são comuns. Fundação 

Telefônica. Promenino. Trabalho infantil: impactos e consequências. Disponível em: 

<http://www.promenino.org.br/trabalhoinfantil/impactos-e-consequencias>. Acesso 

em: 27. Jan. 2015.O setor da indústria calçadista, por exemplo, envolve labor em 

que o menor corre risco de desenvolver dependência química ao tolueno contido na 
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cola, sem falar na grande probabilidade de desenvolver problemas como dermatites, 

furunculoses, perdas auditivas e até displasia. 

As crianças, por serem imaturas, inexperientes, com pouca resistência 

física, menor coordenação motora, são as mais vulneráveis às doenças e aos 

acidentes de trabalho. Segundo o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes se 

acidentam seis vezes mais do que adultos em atividades laborais. De 2009 a julho 

de 2011, pelo menos três se acidentaram por dia trabalhando no Brasil. Nesse 

período, no mínimo 37 crianças morreram trabalhando, sendo que uma delas não 

chegou sequer aos 13 anos. Lembrando que muitos acidentes não são devidamente 

percebidos pelo sistema de saúde, já que a notificação é precária por se tratar de 

trabalho ilegal. Fundação Telefônica. Promenino. Trabalho infantil: impactos e 

consequências. Disponível em: 

<http://www.promenino.org.br/trabalhoinfantil/impactos-e-consequencias>. Acesso 

em: 27. Jan. 2015. 

Além dos impactos físicos, as crianças podem sofrer impactos 

psicológicos, especialmente na capacidade de aprendizagem e em sua forma de se 

relacionar. Os abusos físico, sexual e emocional são grandes fatores para o 

desenvolvimento de doenças não só físicas, mas também psicológicas. O tráfico e 

exploração sexual, por exemplo, trazem uma carga negativa muito grande para o 

psicológico e na autoestima. (NOCCHI, 2010, p.45-46) 

O sofrimento do corpo, pelo esforço físico exagerado, pode corresponder 

um estado de insatisfação e ansiedade, que poderão constituir-se em aspectos 

somatizados que repercutirão no desenvolvimento, podendo aparecer sob a forma 

de irritabilidade, agressividade e dificuldades de relacionamento. (NOCCHI, 2010, 

p.45-46) 

Dessa forma, a inserção ao trabalho muito cedo conduz à uma vida de 

sofrimentos, sejam físicos ou psicológicos. A precocidade tem implicações 

psicossociais: prejuízo para a escolaridade, adultização precoce, baixa estima, 

socialização desviante, perda das expectativas de futuro. (NOCCHI, 2010, p.237) 
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8. A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR NO TRABALHO INFANTIL 
FAMILIAR 

 

8.1 O trabalho no domicílio 
 

Muito é comum de se ver, crianças trabalhando junto aos pais em sua 

própria residência. Elas colam e costuram sapatos; barreiam fornos para o carvão 

queimar; colhem sacas e mais sacas de laranja; selecionam folhas para amarrar em 

manocas de fumo. Mas ainda mais comum, são os acidentes e doenças causados 

por esse tipo de trabalho. 

O trabalho da criança no domicílio, corriqueiro nas famílias que costuram 

sapatos, por exemplo, não se confunde com o trabalho em regime familiar. Neste, 

não há um vínculo empregatício, pois decorre do exercício do poder familiar; o 

trabalho de todos converge para uma sociedade de fato, ninguém trabalha para 

outrem nem por conta de outrem. 

Já o trabalho no domicílio, é aquele que se realiza habitual ou 

profissionalmente na própria habitação do trabalhador, ou em local por ele escolhido, 

longe da vigilância direta do empregador, ou em oficina da família, com o auxílio dos 

parentes aí residentes por conta e sob direção de um empregador, que determina, 

por exemplo, quantidades e prazos de execução. O produto da atividade do 

trabalhador em domicílio não se destina ao mercado, mas a um determinado 

empregador e este ser o dono da matéria-prima e dos instrumentos utilizados. 

(OLIVEIRA, 2009, p.202-203) 

Como assevera Oris de Oliveira, a lei considera circunstância irrelevante o 

fato de o trabalho realizar-se no âmbito domiciliar e lhe dá as mesmas garantias 

outorgadas ao que se faz no estabelecimento do empregador. (OLIVEIRA, 2009, 

p.202) 

Quando pais e filhos trabalham para terceiros e por conta destes, todos 

são individualmente empregados do tomador de serviços, que os tem como 

contratados ao menos tacitamente (OLIVEIRA, 2009, p.202-203), ainda que na 

contratação do serviço haja intermediários, os quais serão solidariamente 

responsáveis. Não é determinante que haja subordinação, formalização ou vínculo 

direto, pessoal ou jurídico, com o beneficiário do serviço, para caracterizar a sua 

responsabilidade. (NOCCHI, 2010, p.272) 
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Dessa forma, quando o menor trabalha em companhia de sua família, 

mas em prol de um empregador, suas condições de trabalho devem observar o 

disposto nos arts. 404 e 405 e 411 a 414, todos da CLT, além de configurar todos 

empregados desde, ao menos tacitamente, sendo o empregador e caso haja um 

intermediário, responsáveis. 

 

8.2 O trabalho informal e a invisibilidade social do trabalho de crianças e 
adolescentes 

 

O livro Crianças de Fibra, de autoria de Iolanda Huzak e Jô Azavedo, 

retrata a realidade de crianças trabalhadoras, que gastam anos valiosos de sua 

infância não em brincadeiras ou na escola, mas sim nos canaviais pedreiras, 

sisaleiras, plantações e fábricas.  E em uma dessas retratações, mostra a vida de 

pais e filhos costurando sapatos na cidade de Franca, São Paulo, nas chamadas 

bancas de pesponto. 

Os banqueiros funcionam em quartinhos, quintais onde jovens ajudam na 

costura manual ou nos serviços de mesa, paralelos ao pesponto. Todos expostos 

aos vapores da cola de sapateiro, em ambientes mal ventilados. Na maioria das 

colas usadas, são encontrados tolueno, n-hexano, acetona, metil-etil-cetona e 

acetato de etila, solventes que causam euforia, excitação e tontura num primeiro 

momento, que são os efeitos procurados por cheiradores de cola viciados, que em 

seguida podem causar alterações nos sistemas nervoso central e periférico, bem 

como no sistema imunológico. Isso, sem contar nos inúmeros acidentes mutiladores 

e o prejuízo escolar. (HUZAK, 2000, P.120) 

Dentro de casa, muitas vezes, não é dada a opção ao menor, de escolher 

entre o trabalho e a brincadeira, pois estão submetidos às ordens dos pais. Em uma 

pesquisa feita por integrantes das universidades FACEF e USP, relatou a queixa 

apresentada por duas crianças entrevistadas, em relação à autoridade parental 

(LIMA; RIBEIRO; ANDRADE, 2011): 

 
Aí, é... porque, se eu não costurar, é lógico que eu acho que ela vai 
me bater. Nós tínhamos que fazer. (Mônica, 16 anos). 
Agora mãe, avó ou tio, ou pai mesmo chantageia o filho, fala que, se 
ele não fizer isso, ele apanha. (Helena, 10 anos) 

 



59 
 

A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR NO TRABALHO INFANTIL FAMILIAR – P. 44-70. 
 

A informalidade desse trabalho é fomentada pelos ganhos reduzidos das 

famílias que acabam tendo que buscar estratégias para aumentar a renda. Também, 

é associado às necessidades materiais das famílias, o afastamento do Estado e a 

ausência de uma Política Nacional de Educação para além do sistema escolar atual, 

pois premidos pela ausência de atividades extraescolares, as famílias temem perder 

seus filhos para o mundo das drogas e da marginalidade, sendo assim, o trabalho, a 

solução para que isso não ocorra. (LIMA; RIBEIRO; ANDRADE, 2011) 

Sendo comum o seguinte discurso entre crianças trabalhadoras: 

 
"[...] porque tem muita criança que fica na rua e não ajuda, aí é 
melhor ajudar", exemplifica como algumas crianças já adotaram o 
discurso dominante do adulto, de que o trabalho dignifica o homem, 
acreditando que é melhor trabalhar do que ficar na rua”. Relato de 
Clara (10 anos)  LIMA, Marília Batarra; RIBEIRO, Daniela de 
Figueiredo; ANDRADE, Antônio dos Santos. Percepções de crianças 
e adolescentes sobre seu trabalho informal. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org /scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
11682011000100003>. Acesso em: 15. Fev. 2015. 

 

Os pais acreditam que os filhos, quando trabalham, estão aprendendo 

uma função, sendo comum as explicações reduzidas ao jargão: “eu comecei a 

trabalhar cedo e não morri”. Contudo, pela realidade em que vivem, não conseguem 

visualizar que sem o devido estudo, estas crianças no futuro não terão boas 

oportunidades de emprego. (LIMA; RIBEIRO; ANDRADE, 2011) 

Em pesquisa realizada pela Doutora Edvânia Ângela de Souza Lourenço, 

na cidade de Franca, que analisou 114 estudantes, em idades entre 13 e 15 anos, 

de uma escola pública do bairro Aeroporto III, verificou-se que 35% estavam 

trabalhando, mas muitos que não estavam empregados, estavam à procura de 

emprego. Sendo que, considerando as idades, nenhum poderia estar trabalhando, 

salvo na condição de aprendiz. (LOURENÇO, 2014) 

O que chamou atenção na pesquisa, foi que 42% dos que estavam 

trabalhando, exerciam funções em bancas de pesponto. A terceirização de produção 

de calçado contribui para facilitar a entrada precoce da pessoa no labor, uma vez 

que, em sua maioria, estes empreendimentos funcionam clandestinamente e dentro 

do domicílio das próprias crianças, dificultando, em muito, a fiscalização. 

A pesquisa também constatou, em visitas nas residências no bairro 

Aeroporto III, que no caso da costura manual em calçados, toda a família, mãe e 

filhos, participam do processo de trabalho, incluindo as crianças. Em uma das 
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residências, encontraram uma criança de 8 anos de idade fazendo furos nas peças 

de sapatos, para facilitar a costura manual feita pela mãe e pela irmã, uma 

adolescente de 13 anos de idade, que costuravam sapatos em casa. Descreveu a 

imagem como comovente, já que a criança utilizava uma ferramenta pontiaguda e 

apoiava a peça a ser furada sobre o seu pé, o que implicava em um risco iminente 

de acidente. 

A atividade da costura manual de calçados determina que o executante 

permaneça sentando, com o corpo encurvado, e embora a atividade seja repetitiva e 

cansativa não exige maior concentração ou força física; por ser assim, não alimenta 

a crença de que este tipo de trabalho não causa danos à saúde das pessoas em 

desenvolvimento. (LIMA; RIBEIRO; ANDRADE, 2011) 

Além desse tipo de dano ao desenvolvimento, por ser o trabalho realizado 

no ambiente domiciliar, na maioria dos casos nas garagens ou nos fundos das 

casas, o local não possui meios de produção adequada e nem treinamento ao 

trabalhador, o que ocasiona diversos acidentes de trabalho. O ambiente é insalubre, 

a refeição fica ao lado, se não no mesmo lugar da área de pesponto, costura e 

colagem; o local de trabalho e os demais locais da casa se confundem. (LIMA; 

RIBEIRO; ANDRADE, 2011) 

Os maquinários presentes, na maioria das vezes, são adquiridos de 

terceiros e apresentam condições inseguras de trabalho, porque são mais ruidosas e 

sem sistema de proteção. Como relata a pesquisa: 

 
Os trabalhadores passam oito, nove horas, às vezes até mais que 
isso, em assentos que não são ergonomicamente adequados para a 
função e não contam com nenhuma regulação com a altura da mesa, 
onde se pesponta ou passa a cola (nas bancas há a função de 
“passador de cola”). Há a exposição a produtos químicos ou aos 
riscos de acidentes, que podem causar mutilações e/ou problemas 
decorrentes de intoxicação, em geral, manifestados em dor de 
cabeça, mal-estar, entre outros sintomas difusos que contribuem para 
afetar a saúde e o desenvolvimento biopsíquico das pessoas, 
sobretudo daquelas que estão em desenvolvimento. Há ainda o risco 
de abandono da escola. (LIMA; RIBEIRO; ANDRADE, 2011)   LIMA, 
Marília Batarra; RIBEIRO, Daniela de Figueiredo; ANDRADE, Antônio 
dos Santos. Percepções de crianças e adolescentes sobre seu 
trabalho informal. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org 
/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682011000100003>. 
Acesso em: 15. Fev. 2015. 

 

Dessa forma, diante do crescimento do trabalho infantil informal, é 

sempre difícil constatar, dimensionar e fiscalizar o problema. À criança é negado um 
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desenvolvimento saudável, tanto no aspecto físico como no emocional. A 

escolarização e a qualificação profissional ficam totalmente prejudicadas, o que no 

final das contas, acaba sendo contribuinte para a perpetuação da problemática. 

Em 1992 a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em parceria com o 

Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), começaram um efetivo combate ao 

trabalho infantil na indústria de calçados brasileira, tendo como prioridade o combate 

ao trabalho infantil no setor do calçado de Franca. OIT BRASIL. Boas práticas de 

combate ao trabalho infantil: combate ao trabalho infantil nas indústrias de calçados 

brasileira. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/boas _pratica 

s_calcados_323.pdf>. Acesso em: 25. Jan. 2015. 

Entre 1992 e 1994 houve uma ampla mobilização de atores para a 

conscientização e modificação desse tipo de trabalho na cidade de Franca. Em 

1995, o Sindicato dos Sapateiros, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o 

SENAI/SENAC e com o UNICEF, elaborou um programa de ação direta para atender 

crianças e adolescentes trabalhadores e suas famílias que previa a concessão de 

uma bolsa de estudo, bolsa-aprendizagem e ainda cursos profissionalizantes. OIT 

BRASIL. Boas práticas de combate ao trabalho infantil: combate ao trabalho infantil 

nas indústrias de calçados brasileira. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/boas _pratica 

s_calcados_323.pdf>. Acesso em: 25. Jan. 2015. 

Em 1995 foi criado o Instituto Pró-Criança que foi uma iniciativa de 

empregadores com atuação sócio-comunitária em favor da criança e do adolescente 

e teve como prioridade de atuação o combate ao trabalho infantil no setor calçadista 

por meio do Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Setor 

Calçadista. O projeto teve apoio da Fundação Abrinq que ajudou a promover uma 

associação de empresas da região para que assumissem o compromisso de não 

utilizar o trabalho infantil. OIT BRASIL. Boas práticas de combate ao trabalho infantil: 

combate ao trabalho infantil nas indústrias de calçados brasileira. Disponível em: 

<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/boas _pratica 

s_calcados_323.pdf>. Acesso em: 25. Jan. 2015. 

O Sindicato e a CUT realizaram também diversas campanhas como: 

Lugar de Criança é na Escola: Não ao Trabalho Infantil; Criança e Escola: Feitas 
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Uma para a Outra. Em 1996, ocorreu o 1.º Encontro de Empresários pelos Direitos 

da Criança e do Adolescente, que resultou na criação do Selo Pró-Criança. Este 

selo, juntamente com o selo “Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq, 

passaria a ser concedido às empresas que firmassem um compromisso de não 

empregar crianças. Já em 1998, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

iniciou suas atividades de assessoramento ao Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI), realizando auditorias na observância dos direitos da criança e do 

adolescente. Os resultados de todas essas ações e projetos foram animadores e o 

número de crianças e adolescentes inseridos no trabalho infantil do setor calçadista 

diminuiu consideravelmente. OIT BRASIL. Boas práticas de combate ao trabalho 

infantil: combate ao trabalho infantil nas indústrias de calçados brasileira. Disponível 

em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/boas _pratica 

s_calcados_323.pdf>. Acesso em: 25. Jan. 2015. 

 

8.3 A responsabilidade do empregador 
 

8.3.1 Poder de fiscalização do empregador 
 

O empregador na relação de emprego é munido pelo poder 

empregatício, que é o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica 

com respeito à direção, regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia 

interna à empresa e correspondente prestação de serviços. O poder empregatício se 

desdobra em dimensões e manifestações variadas: no poder diretivo, poder 

regulamentar, poder fiscalizatório, poder disciplinar. (DELGADO, 2014, P.684) 

O poder fiscalizatório, uma das prerrogativas dadas ao empregador, 

pode ser definido, de acordo com Mauricio Godinho, como o conjunto de 

prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo da prestação de 

trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço empresarial interno. 

(DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: Ltr, 

2014. p. 688) 

Esse poder, também chamado de poder de controle, dá ao empregado 

o direito de fiscalizar o trabalho do empregado. Essa fiscalização estende-se não só 

como o trabalho é prestado, mas também ao comportamento do trabalhador 

(NASCIMENTO, 2004, p.910). Contudo, enfatiza-se que o poder de controle não é 
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absoluto, pois não pode violar os direitos fundamentas como a dignidade, 

privacidade, integridade física moral e psicológica do empregado. 

O poder de fiscalização é fundamental ao empregador, pois a empresa 

é responsável pelos seus empregadores, podendo responder judicialmente por 

danos ocorridos a estes e até por atos praticados pelo empregado contra terceiros. 

Dessa forma, aplicando o poder diretivo e fiscalizatório no trabalho 

infantil familiar, pode-se concluir que o empregador é responsável por acidentes e 

danos ocorridos à criança durante o labor em seu favor. Pois, sendo detentor desses 

poderes, é sua obrigação fiscalizar e impedir a prática dessa modalidade de trabalho 

infantil. 

 

8.3.2 Responsabilidade civil 
 

No ordenamento jurídico brasileiro existe a responsabilidade objetiva e a 

subjetiva. A subjetiva, conforme Carlos Roberto Gonçalves, pressupõe a culpa como 

fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, não há 

responsabilidade. É preciso a prova da culpa do agente para responsabilizá-lo pelo 

dano indenizável. Já a culpa objetiva, independe de culpa. Esta pode ou não existir, 

mas será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Para tanto, 

precisa-se apenas provar a relação de causalidade entre a ação e o dano. 

(GONÇALVES, 2011, p.48-49) 

A teoria do risco busca justificar a responsabilidade objetiva, como bem 

diz Gonçalves: 

 
Para essa teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um 
risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda 
que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil 
desloca-se da noção de culpa para a idea de risco, ora encarada 
como “risco-proveito”, que se funda no princípio segundo o qual é 
reparável o dano causado a outrem em consequência de uma 
atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, 
ibi onus); ora mais genericamente como “risco criado”, a que se 
subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser alguém 
a suportá-lo. (GONÇALVES, 2011, p.49) 

 

Conforme art.186 do Código Civil, todo aquele que causa dano a 

outrem é obrigado a repará-lo: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
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negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

A responsabilidade civil é, em princípio, individual, consoante se vê do 

art. 942 do Código Civil, entretanto, há casos de concurso de agentes na prática de 

um ato ilícito. Tal concurso se dá quando duas ou mais pessoas praticam o ato 

ilícito. Surge assim, a solidariedade dos diversos agentes, ficando eles, responsáveis 

solidariamente, pela reparação do dano. A solidariedade não ocorre apenas quando 

houver pluralidade de agentes, mas também entre as pessoas designadas no art. 

932 do Código Civil: pais e filhos, empregadores e empregados etc. A vítima, assim, 

pode voltar-se contra um ou todos os responsáveis solidários. (GONÇALVES, 2011, 

p.115) 

 
8.3.3 A responsabilização do empregador 

 

Todo o sistema jurídico encontra-se calcado na preservação da qualidade 

do ambiente de trabalho e na preservação de acidentes e doenças ocupacionais. 

Existe o dever de proteção ao patrimônio físico, psicológico e moral do trabalhador. 

O empregador deve proporcionar segurança, higiene e saúde para seus 

empregados. (DELLEGRAVE NETO, 2007, p.209) 

A lei incumbe o empregador de zelar pela integridade física dos seus 

empregados. O art.157 da CLT determina às empresas: “I - cumprir e fazer cumprir 

as normas de segurança e medicina do trabalho”. 

Assim também dispõe o § 1.º do art.19 da Lei n.° 8.213/91, depois de 

definir o acidente de trabalho: 

 
A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 
individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. O risco 
do negócio é sempre do empregador; assim sendo, quanto mais 
perigosa a operação, quanto mais exposto a risco estiver o 
empregado, tanto mais cuidado se exige daquele quanto à prevenção 
de acidentes. (DELLEGRAVE NETO, 2007, p.209-210) 

 

Quando ocorrer acidente de trabalho, decorrente do descumprimento 

do dever do empregador de zelar pela saúde, medicina e higiene do trabalho, o 

empregado terá direito: 
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Art.7.º da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que sem à melhoria de sua condição 
social: (...) XXXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa. 

 

De modo supletivo, a reparação civil acidentária também se ampara no 

Código Civil, com a redação dos seguintes artigos: 

 
Art.186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 
Art. 389 - Não cumprida a obrigação; responde o devedor por perdas 
e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Pode-se verificar que enquanto a Constituição condiciona o recebimento 

da indenização à comprovação de dolo ou culpa, o parágrafo único do art.927 do 

Código Civil prevê a reparação do dano independentemente de culpa do agente. 

Assim, casos especiais, que fogem à regra geral de responsabilidade subjetiva, são 

enquadram na responsabilidade objetiva. (DELLEGRAVE NETO, 2007, p.211) 

Dessa forma, voltando-se para o trabalho infantil familiar, ao analisar o 

contexto desta espécie de trabalho, o empregador possui responsabilidade sobre 

qualquer dano que ocorra com a criança e ao adolescente enquanto estiverem 

laborando. 

A responsabilidade se dá pelo fato de o empregador possui o poder de 

fiscalização. Por ser detentor desse poder, na teoria, deveria ter conhecimento de 

tudo o que ocorre em sua atividade. 

Deveria fiscalizar o domicílio, o local de trabalho das famílias, as 

condições de trabalho e verificar se há a ocorrência do trabalho infantil. 

Pois, como explicado acima, a lei considera irrelevante o fato do 

trabalho realizar-se no âmbito domiciliar e lhe dá as mesmas garantias outorgadas 

ao que se faz no estabelecimento do empregador. Quando pais e filhos trabalham 

para terceiros e por conta destes, todos são individualmente empregados do 
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tomador de serviços, que os tem como contratados ao menos tacitamente, ainda que 

na contratação do serviço haja intermediários, os quais serão solidariamente 

responsáveis. 

Enfatizando, que não é necessário haver formalização ou vínculo 

direto, pessoal ou jurídico, com o beneficiário do serviço, para caracterizar a sua 

responsabilidade. 

Destarte, comprovando que o trabalho da criança ou adolescente é 

voltado em prol do empregador, já é estabelecido a relação empregatícia, sendo o 

empregador e se houver um terceiro intermediário, responsáveis por todos os danos 

ocorridos em consequência do trabalho infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A exploração do trabalho infantil é um problema crônico que afeta toda 

sociedade, não só brasileira, mas mundial. A criança inserida no mercado de 

trabalho precocemente, na sua maioria em situações precárias, deixa de ter uma 

infância saudável, permeada de brincadeiras e aprendizagem. Essa criança 

trabalhadora tem sua dignidade ofendida, seu desenvolvimento intelectual afetado, 

já que uma das grandes consequências do trabalho infantil é a evasão escolar. Além 

do intelectual, tem também seu desenvolvimento físico afetado seja por excesso de 

peso como por posturas antiergonômicas. Isso sem mencionar as doenças e os 

acidentes de trabalho. 

As causas do trabalho da criança e do adolescente, não se explicam 

apenas pela pobreza, e sim por outros fatores condicionantes como a alta 

concentração de renda; a aceitação cultural; a ideia de que a que perverte e/ou o 

trabalho que disciplina; a precariedade do sistema educacional; insuficiência de 

políticas assistenciais. São causas como estas, que o Estado deve focar em 

combater, e não só no trabalho infantil específico. 

O Brasil não carece de instrumentos legais ao combate do trabalho 

infantil, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, passando pela 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, possui uma 

legislação completa para punir a prática desse tipo de trabalho. O que falta é a 

efetividade dos direitos sociais. 
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Incumbe ao Poder Público ser eficaz na fiscalização do trabalho infantil; 

o Estado, juntamente com a sociedade civil e organismos multilaterais, aperfeiçoar 

os mecanismos de identificação e fiscalização desse tipo de trabalho. Os 

empresários, como nas situações de trabalho infantil familiar, devem ter consciência 

da importância do seu poder de controle para prevenir e erradicar a problemática. 

O que falta é união de esforços entre os entes acima citados para a 

elaboração de políticas públicas e sociais que promovam a educação, a saúde, o 

bem-estar, condições de trabalho e moradia para as famílias. 

A premissa do conteúdo do artigo 227 da Constituição Federal, deve 

estar permeada no consciente da família, sociedade e Estado, pois são eles os 

responsáveis por assegurar todos os direitos da criança e do adolescente. 

Somente assim, com muitas mudanças e força de vontade, existirá um 

futuro com crianças saudáveis, bem desenvolvidas e com todos os seus direitos 

garantidos. 
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 Introdução  

Para compreender melhor em processo de integração da economia brasileira nas 

transações internacionais, bem como para auxiliar na implementação de políticas 

setoriais e macroeconômicas, torna-se relevante traçar um panorama geral acerca do 

fenômeno da globalização, observando-se as vantagens e desvantagens para as 

economias locais a partir de uma análise reflexiva dos seus aspectos econômicos, 

históricos, institucionais e culturais.  

Tal assunto, por ser controverso, tem implicações muito amplas, não havendo 

consenso quanto ao seu conceito ou da forma de sua analise. Alguns analistas 

ressaltam os atributos positivos do processo de globalização e seus benefícios de 

interligar as diversas partes do mundo, enquanto outros rechaçam as vantagens 

competitivas para os países, principalmente, aqueles em processo de 

desenvolvimento, diante da presente divisão internacional do trabalho. Outros, ainda, 

                                                           
1 Discente do 5º ano de Direito na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Correio eletrônico: 
ana.carol.sousa16@gmail.com 
2 Discente do 5º ano de Direito na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Correio eletrônico: 
a.cris.direito@gmail.com 
3 Professor titular de Direito da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Doutor em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1986). Membro do Conselho Editorial das Revistas Nacional de 
Direito e Jurisprudência, Estudos Jurídicos da Universidade Estadual Paulista, UNICOC - Faculdades 
COC e Direito Privado RT (São Paulo). Membro de inúmeros Institutos de Direito Comercial no exterior. 
Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial. Correio eletrônico: 
colomboarnoldi@yahoo.com.br 
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tentam conciliar as posições extremadas de ambas as partes, balanceando os pontos 

positivos e negativos da questão.  

A despeito da concordância em que a globalização seja um condicionante 

importante do desenvolvimento dos Estados-nação, torna-se fundamental um estudo 

amplo deste complexo fenômeno econômico, social, cultura e institucional, sob pena 

de banalização de seu entendimento, dado que ainda não existe uma uniformidade 

teórico-conceitual. Não se pretende aqui fixar uma posição quanto ao seu significado, 

mas, pelo contrário, apresentar um elenco de definições exposto na literatura dentro 

de uma perspectiva reflexiva.   

Evans e Newnham apud Rochman, citados por Sérgio de Oliveira Birchal 

(ROCHMAN apud BIRCHAL, 2004), determinam que a globalização é um processo 

em que os Estados são dissolvidos e são estruturadas relações de diferentes atores 

em um contexto global, que necessariamente não são internacionais. O apontamento 

de Eric Hobsbawm, um dos mais destacados historiadores da atualidade, trazido por 

Reinaldo Gonçalves, refere-se à globalização como  

uma divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho; 
uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios que ligam todas as 
partes da economia mundial ao sistema global (HOBSBAWM apud 
GONÇALVES, 2002, p. 1). 

 
O sociólogo Otávio Ianni, um dos mais importantes do país, também citado 

pelo autor acima referido, deixa a entender que globalização refere-se ao momento 

atual,  
toda economia nacional, seja qual for, torna-se província da economia 
global. O modo capitalista de produção entra em uma época 
propriamente global, e não apenas internacional ou multinacional. 
Assim, o mercado, as forças produtivas, a nova divisão internacional do 
trabalho, a reprodução ampliada do capital, desenvolvem-se em escala 
mundial (IANNI apud GONÇALVES, 2002, p.2). 

 
Sobre o assunto, Vasquez, colacionado por Francisco Alves, diz:  

A globalização internacional da economia faz com que os países 
intercambiem bens e serviços com mais rapidez, num fluxo que tende a 
ser cada vez mais ágil e interativo. Formam-se grupos regionais, as 
alianças, para que os países, unidos nos mesmos objetivos, possam 
disputar com maiores possibilidades de sucesso sua fatia no bolo. E as 
empresas, como os governos, devem estar preparadas para essa nova 
era, para enfrentar os novos desafios que se apresentam no dia-a-dia 
de suas atividades (VASQUEZ apud ALVES, p. 2). 
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A esta definição, pode ser acrescentada a oferecida por Delfim Netto, citado 

por Fábio Picolo Catelli: 

A globalização é a revolução do fim do século. Com ela a conjuntura 
social e política das ações passa a ser desimportante na definição dos 
investimentos. O indivíduo torna-se uma peça na engrenagem da 
corporação. Os países precisam se ajustar para permanecer 
competitivos em uma economia global e aí não podem ter mais 
impostos, mais encargos ou mais inflação que os outros (NETTO apud 
CATELLI, p. 2). 

 
Conforme esclarece Ballestero-Alvarez, também comentado pelo mesmo autor: 

Globalização é um termo que se refere aos fenômenos do âmbito da 
produção e da comercialização de produtos, entendidos, hoje, de forma 
cada vez menos diferenciada daquilo que costumávamos chamar de 
serviços. É um processo que compreende mudanças significativas no 
sistema produtivo, com base na utilização crescente de métodos, 
meios, recursos de produção que ultrapassam fronteiras nacionais. A 
globalização relaciona-se com fenômenos de terceirização, de 
quarteirização, de utilização de fontes externas para a produção 
(BALLESTERO-ALVAREZ apud CATELLI, p. 5). 

  
A globalização compreende, também, um novo modelo de interação 
entre corporações. Ou seja, certo tipo de sinergia entre as corporações, 
concretizadas por diversos tipos de alianças estratégicas que podem 
preservar a identidade das corporações ou utilizar parte delas para 
criar uma terceira. A globalização tem a ver, também, com os 
processos de fusão, absorção e incorporação entre as empresas 
(BALLESTERO-ALVAREZ apud CATELLI, p. 5). 

 
Em geral, pode se dizer que a globalização é o crescimento da interdependência 

dos países e da expansão econômica, baseada no livre comércio.  Como 

consequência disto, os impactos não são apenas econômicos, mas também 

socioculturais. A gênese do processo deu-se nos séculos XV e XVI, à época das 

navegações europeias para África, do estabelecimento das rotas comerciais e da 

colonização mundial promovidas por Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. 

Com o desenvolvimento dos transportes e a consequente ultrapassagem das 

fronteiras geográficas, sociais e culturais, profundas modificações foram introduzidas 

na vida das pessoas no mundo todo. 

De acordo com Santos e Pereira, “este fenômeno ganhou tal amplitude que, 

apesar de um fenômeno antigo em suas raízes, passou a receber uma denominação 

específica para diferenciá-lo neste final de século”. Nas últimas décadas, o mundo 

tem passado por um período de transformações na ordem política, econômica e 
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social, sustentadas pela introdução da informática e das comunicações na 

descentralização espacial dos processos de produção. 

A vinculação entre a globalização e o capitalismo é evidente. Todavia, a proposta 

neoliberal gera uma realidade política irrefutável, pois retira dos Estados o controle e 

gestão da sua economia, deixando de lados os conceitos do bem-estar social e 

investimento em políticas sociais. Não se olvide que o processo de globalização 

também apresenta algumas outras desvantagens, tais como a excessiva entrada de 

capital especulativo, que pode vir a causar prejuízos significativos a países que 

possuam economias fragilizadas; o favorecimento da ocorrência do efeito dominó com 

a conexão entre as economias e os mercados financeiros; e a possibilidade de 

surgimento de grandes oligopólios transnacionais, com o consequente 

desaparecimento de empresas familiares. 

Superar a pobreza, o desemprego e a perda da qualidade de vida, 

concomitantemente à obtenção de retornos significativos do capital investido requer o 

delineamento de estratégias consistentes com os objetivos da empresa e a 

identificação de oportunidades de negócios. Se os empresários investirem para 

globalizarem suas organizações, contribuirão para que o Brasil venha a ter uma 

participação maior no mercado internacional, e, consequentemente, para a criação de 

instituições mais sólidas dentro do mundo empresarial contemporâneo.  

 

1. O quadro da economia globalizada 
Nos últimos trinta anos, importantes transformações ocorreram em escala mundial, 

abrangendo as esferas econômica, política, jurídica, institucional, social, cultural, 

ambiental, geográfica, demográfica, militar e geopolítica. No entanto, somente a partir 

de meados da década de 90 do século XX é que a palavra “globalização” passou a 

ser difundida para descrever essas transformações.  

A rivalidade entre Estados-nacionais e concorrência entre empresas é a marca 

do mundo moderno. Nas últimas décadas do século XX, no chamado período da pós-

modernidade, a rivalidade interestatal na arena internacional arrefeceu-se e a 

concorrência entre empresas no mercado mundial se acirrou. Restringir o escopo da 

economia internacional ao mercado (ou à atuação das empresas transnacionais) 

significa reduzir a importância do processo de globalização.  
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Com o desenvolvimento do processo de globalização econômica, o volume de 

transações no comércio internacional tem se ampliado, provocando um aumento dos 

investimentos estrangeiros e levando as empresas locais a buscarem iniciativas de 

consolidação (por meio de processos de fusão e aquisição) e a implementação de 

programas de atualização tecnológica e de modernização da gestão. Tal processo 

resulta em ganho também para o governo no que se refere à arrecadação de 

impostos, no fortalecimento da economia e na criação de uma classe empresarial e 

uma sociedade menos dependentes de ações governamentais. 

Sendo assim, a internacionalização surgiu como uma necessidade vital de 

sobrevivência em um mundo globalizado. A despeito da relativa instabilidade 

econômica mundial, o Brasil, por suas dimensões continentais, pelo seu mercado e 

pelas mudanças estruturais que está implementando atualmente, é ainda uma das 

atrações do mercado mundial, com amplas possibilidades de incremento de suas 

relações comerciais. 

Os anos de crise, com elevada instabilidade e crescimento modesto no Brasil, 

coincidiram com a reinserção recente da economia brasileira nos fluxos internacionais 

de crédito e de investimento. Submetidas a um processo de empobrecimento 

industrial prolongado, assim como a condições financeiras extremamente 

problemáticas, as empresas locais foram subitamente colocadas diante do quadro 

globalizado. 

 

2. Indicadores de sobrevivência mercadológica para o século XXI 

A globalização do mundo vem refletindo uma nova etapa de expansão do 

capitalismo, exigindo novas formulações políticas e econômicas, na proporção em 

que se desfazem, gradativamente, as hegemonias mercadológicas e as acomodações 

estratégicas edificadas ao longo dos anos. As mudanças globais, seja de ordem 

tecnológica ou organizacional, têm como principais consequências a interferência nos 

padrões de competitividade, a desregulamentação e a redução progressiva das 

fronteiras nacionais. Cresce o número de atividades e funções que exigem pontos 
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mais eficientes para se desenvolverem. Aumenta o número de organizações que se 

lançam na competição internacional, atraídas por incentivos governamentais, melhor 

acesso a tecnologias e matéria-prima e pela possibilidade de crescimento, ou pelo 

insucesso no mercado doméstico. 

É preciso adotar estrategicamente releituras de indicadores que se configuram 

em elementos-chaves para se atingir as metas e os objetivos organizacionais, pois a 

exigência dos mercados e o próprio reordenamento geopolítico do mundo faz com 

que as empresas nacionais procurem novas alternativas produtivas, analisando as 

consequências e otimizando resultados (ALVES, p.4). O desafio, especialmente para 

as pequenas empresas, é resolver os problemas de gestão em um contexto altamente 

dinâmico, competitivo, interdependente e inter-relacionado, como diferencial de 

permanência no mercado global. 

a) COMPETITIVIDADE 

De acordo com Baumann, citado por Francisco Alves,  

uma economia é competitiva na produção de uma determinada 
mercadoria quando consegue pelos menos igualar padrões de 
eficiência vigentes no resto do mundo, quanto à utilização de recursos 
e à qualidade do bem (BAUMANN apud ALVES, p. 4). 

 
A competição se faz mais presente, tendo como árbitro não mais o Estado mas 

sim a qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo melhor preço, num contexto 

de eficiência competitiva. A vantagem competitiva depende da maneira como as 

empresas organizam estrategicamente suas atividades, especialmente quando 

competem em nível internacional porque a estrutura do negócio influencia sua 

rentabilidade, e da capacidade adquirida pelos agentes econômicos para acompanhar 

o ritmo do progresso tecnológico. Portanto, competitividade internacional consiste na 

busca pela sobrevivência dentro desse novo quadro que se apresenta. Já a 

concorrência consiste numa variável que deve ser estudada e monitorada 

constantemente para que a empresa não seja surpreendida e, com isso, tenha de 

tomar atitudes reativas. Segundo Bartlett e Ghoshal (apud GUIMARAES et al., 2012, 

p. 135), num ambiente de crescente complexidade, diversidade e mudanças como o 

da globalização, as organizações não podem agir dentro de estruturas 

unidimensionais, simétricas e estáticas. Devem, ao contrário, criar uma capacitação 
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organizacional para lidar com essa complexidade e dinamismo, em vez de negá‐los, 

transformando‐as em fonte de vantagens competitivas. 

b) CONHECIMENTO e ESTRATÉGIA 

Um dos maiores obstáculos ao processo de internacionalização das 

organizações, segundo Johanson e Vahlne (apud GUIMARAES et al, 2012, p.134-

135), é a falta de conhecimento, o que dificulta o estabelecimento de vantagens 

competitivas. A realidade que se apresenta estabelece uma nova relação entre 

produção e conhecimento, de modo que a inclusão ou exclusão do indivíduo no 

mercado de trabalho vai depender sempre da política de aprendizado adotada pela 

organização e do aproveitamento da capacidade mental dos seus recursos humanos. 

Antes de uma organização vislumbrar o mercado internacional, faz-se necessário 

também um sólido conhecimento da realidade do mercado-alvo e o direcionamento 

das ações com vistas a construir uma posição mercadológica, haja vista que a busca 

por posições estratégicas nas pequenas empresas, que superem a posição adotada 

pelas grandes corporações, é um grande desafio empresarial e ditará a direção futura 

dos negócios. 

c) CAPITAL 

A necessidade de equiparação em termos de diferenciação tecnológica exige 

recursos financeiros, o que constitui uma importante barreira de mercado, visto que 

novos concorrentes internacionais entram no mercado doméstico e acirram a 

competição local. A discriminação que decorre da inexistência de recursos adequados 

de financiamento a nível nacional determina os termos e as condições de acesso aos 

recursos do mercado financeiro internacional.  

Claro está que a progressiva abertura de mercados, outrora inacessíveis à 

competição mundial, permitiu que se deflagrasse um movimento crescente de 

internacionalização, a partir da correlação de forças econômicas e políticas 

internacionais e das transformações estruturais e institucionais impostas aos países 

em desenvolvimento. Todavia, o incremento da demanda relacionado à globalização, 

ao mesmo tempo em que oferece um mercado e um espaço industrial atraente para 
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empresas em busca de oportunidades comerciais e de posições produtivas, retira das 

empresas locais o mínimo da segmentação que lhes permitia condições de existência 

autônomas. 

d) MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA 

O capital é apenas um dos recursos-chave para o sucesso da atividade 

empresarial, pois são poucos os trabalhadores competitivos, ou seja, de alta 

qualificação, disponíveis no mercado de trabalho. Tanto os indivíduos quanto as 

empresas devem buscar a capacitação profissional continua e especializada, dado 

que, atualmente, no Brasil, grande parte não só do empresariado, como também da 

mão-de obra não estão adequadamente preparados para trabalharem com novas 

tecnologias e, principalmente, com novos conceitos de gestão, tais como, 

responsabilidade social, ética nas empresas e modernas técnicas de gestão 

empresarial, essenciais para a sobrevivência de uma empresa. Para se usufruir das 

vantagens advindas do processo de globalização, mudanças são necessárias nas 

formas de pensar e de agir de toda sociedade brasileira. 

e) TECNOLOGIA e GERÊNCIA PARTICIPATIVA 

Do processo de globalização da economia emerge um novo perfil e um novo 

conceito de gerência, que vai além do simples domínio de habilidades motoras e da 

disposição para cumprir tarefas. As organizações tem revisto seus conceitos e formas 

de gestão para sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo, impactando, 

inclusive, no perfil dos colaboradores e nas formas de trabalhar. Hoje, é preciso que 

os empresários saibam interligar técnicas de marketing às necessidades deste 

mercado em contínuo estado de mudanças; demonstrem preocupação com a 

degradação social e ambiental e se prontifiquem a inovar em suas oportunidades de 

negócios, fornecendo produtos e serviços de qualidade, visto que o sucesso no 

alcance dos objetivos organizacionais depende de criatividade, capacidade de 

aprender continuamente e se reinventar ainda mais rápido, estar sempre em sintonia 

com as necessidades do consumidor, que mudam constantemente, e atentos às 

novidades apresentadas pela concorrência (CATELLI, p. 2). 

É também condição essencial para firmar‐se internacionalmente a contínua 

evolução e atualização tecnológica. Por isso, a utilização das tecnologias como 



79 
 

 
 

A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS EMPRESAS BRASILEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL GLOBALIZADO – p. 
71-90. 

 

capacitadores, de forma sistemática, no processo de inserção da empresa no 

mercado globalizado são exigências para a sobrevivência dessas entidades.  

 

3. A importância das microempresas e empresas de pequeno porte na 
seara empresarial brasileira 

Mesmo não sendo o primeiro diploma a dar destaque às PME’s (LIMIRO apud 

PACOBAHYBA, 2011), é a Constituição Federal brasileira de 1988 que estipula um 

tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte. A importância dada pelo 

legislador a este tipo societário “menor” vem descrita na redação original do artigo 

170, inciso IX na qual se lê:  

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: [...] IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras 
de capital nacional de pequeno porte. 

Assim como no ainda íntegro art. 179:  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em 
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por 
meio de lei. 

Este tratamento favorecido e diferenciado aos pequenos empreendedores 

justifica-se dada a realidade empresarial brasileira: cerca de 97% das empresas 

legalmente constituídas no país são Micro, Pequenas e Médias e geram cerca de 

50% dos empregos do setor industrial, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Ainda merecem destaque, os dados do SEBRAE 

sobre o setor, que constatam: os pequenos negócios geram a maior parte dos 

empregos no Brasil, sendo que, dos 24,9 milhões de trabalhadores com carteira 

assinada, 13,1 milhões estão em Micro e Pequenas empresas. No que concerne às 

exportações, representam 62% dos estabelecimentos exportadores, o que equivale à 

contribuição expressiva de 8,3 bilhões de dólares para a balança comercial do país. 
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Assim, é possível constatar a grandiosidade desse nicho empresarial tamanha 

relevância para a produção da riqueza do país. 

Inobstante a extensão e expressividade das Micro e Pequenas empresas, é 

inevitável que seus principais aspectos sejam mensurados a partir de comparações 

com os macro empreendimentos ou simplesmente, grandes empresas, à medida que 

estas contam com estrutura e gestão mais claros e definidos. 

O primeiro aspecto a ser considerado é a localização geográfica das Micro e 

Pequenas empresas ao longo de nosso extenso país.  Enquanto as macroempresas 

se concentram em regiões determinadas como o Sul e o Sudeste, dada as facilidades 

de logística e telecomunicações, as microempresas espalham-se por todo o território 

brasileiro, gerando riqueza nas áreas mais afastadas do litoral. O interior é 

responsável pelo emprego de 64,9% de toda a mão de obra empregada com carteira 

assinada pelas Micro e Pequenas empresas do país, o que contribui de forma 

inigualável para a distribuição de renda e para a redução das desigualdades 

regionais.  

O segundo ponto é a absorção da mão de obra. Enquanto as grandes 

empresas exigem, para a maioria de suas vagas, um acentuado nível de experiência 

e qualificação técnica, as micro e pequenas empresas são responsáveis por grande 

absorção da mão de obra brasileira qualificada ou não. É que, em conjunto, todas 

elas abarcam um contingente maior de empregados, que vai desde o analfabeto ao 

graduado em ensino superior. Aqui, é visível também a capacidade de promoção da 

inclusão social e redução das desigualdades sociais. É o que afirma Madureira 

(2011), que complementa: 

Nas categorias de micro e pequenas empresas concentra-se grande 
parte da mão-de-obra alocada no setor informal do mercado de 
trabalho. Assim sendo, são essas empresas as que mais requerem 
esforços no sentido de elevar a produtividade e induzir a maior 
formalização da mão-de-obra ocupada, de modo a integrá-las ao setor 
moderno da economia. O referido estímulo, além de incentivar a 
geração de emprego e o aprimoramento qualitativo dos postos de 
trabalho, com reflexos positivos no nível de salários e demais 
remunerações, tenderá, consequentemente, a amenizar a excessiva 
desigualdade que caracteriza a distribuição de riquezas na economia. 

 
Outrossim, são as micro e pequenas empresas responsáveis por grande 

absorção da mão-de-obra que se mantém desempregada. O segmento composto por 
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ME’s e EPP’s emprega a maior parte da mão de obra que decorre das demissões em 

massa oriundas de grandes empresas mormente abaladas por aspectos conjunturais 

da economia. 

O terceiro aspecto comparativo diz respeito à reação perante oscilações do 

mercado mundial. Enquanto as grandes empresas demonstram maior dependência 

do contexto econômico global, o que as tornam vulneráveis, as micro e pequenas 

empresas absorvem com mais facilidade os efeitos negativos, porém, por serem mais 

flexíveis esboçam reações mais rápidas em relação às macroempresas, nos períodos 

de crise. Outro fator importante, dada à flexibilidade que caracteriza as pequenas 

empresas, diz respeito a sua capacidade de rápida absorção das novas tecnologias.  

Ademais, acrescenta Madureira (2011) que a conformação empresarial 

brasileira, qual seja, predominantemente formada por micro e pequenas empresas, 

impulsiona a afirmação da soberania do país, sobretudo no meio econômico. À 

medida que são administradas precipuamente por brasileiros, essas células 

empresariais ressaltam não só a importância social das mesmas no abastecimento do 

mercado interno e geração de empregos como também viabilizam a expressividade 

perante o cenário externo de participação nas exportações. Vale ressaltar que o 

ambiente empresarial brasileiro conta com considerável número de empresas de 

médio e grande porte, que ao todo contribuem para afastar um ambiente inóspito 

formado apenas por micro e pequenas empresas. 

A relevância das Pequenas e Médias empresas também se encontra em nichos 

menos atraentes as grandes empresas cuja opção se dá por setores mais 

expressivos. ME’s e EPP’s também se destacam na prestação de serviços, nicho no 

qual se desenvolvem atividades-meio através de subcontratações ou assistências 

técnicas, por exemplo. Em outras palavras, significa que parte das pequenas 

empresas ocupa-se em prestar serviços a empresas maiores. 

De todo o visto, ressalte-se mais uma vez a importância das Micro e Pequenas 

Empresas em especial na conjuntura brasileira por suas múltiplas extensões que não 

se restringem á expressividade econômica capturando também as dimensões social e 

política. 
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4. As barreiras da internacionalização 

Sem dúvida conquistar espaço no mercado internacional não exige apenas um 

olhar atento para além do mercado interno, mas também e principalmente, pensar na 

organização interna da empresa de modo a propiciar a adequação ao mercado que se 

busca. Destarte as Pequenas empresas contam com menos preparo e menos 

recursos, naturalmente obrigando-as a adaptarem-se a transações mais complexas e 

arriscadas, próprias da dinâmica internacional. 

Buckley e Ghauri (apud GUIMARAES et al., 2012, p.137) afirmam que 

internacionalização representa mudança de estado, implicando em modificações 

dinâmicas nas organizações. Johanson e Wiedersheim–Paul (apud GUIMARAES et 

al., 2012, p.137) referem-se à internacionalização como uma atitude, objetivando 

participar do mercado externo ou o desenvolvimento de atividades empresariais em 

direção ao mercado internacional. Por outro lado Welch e Luostarinen (apud 

GUIMARAES et al., 2012, p. 137) salientam que o processo de internacionalização é 

o envolvimento com negociações internacionais. 

Uma das características das Micro e Pequenas empresas a partir da qual surge 

uma barreira, segundo pesquisas empíricas, é o próprio quadro hierárquico da 

empresa. É que, constatou-se na maioria delas, que a chefia é praticada pelo próprio 

proprietário do estabelecimento, na maioria das vezes uma única pessoa, denotando 

que a tomada de decisões é centralizada. Há pequena diferenciação horizontal e 

formalidade; as linhas de autoridade não são claras; controles são normalmente 

informais e sistemas de informação são pobremente desenvolvidos (GEERAERTS; 

DOLLINGER apud GUIMARAES et al., 2012, p. 136). 

Assim, um dos grandes problemas para o processo de internacionalização das 

Micro e Pequenas empresas é a estrutura engessada que possuem, com proprietários 

que não abrem mão da tomada de decisões, concentrando todas as atividades. Tal 

estrutura contradiz a dinâmica necessária para o crescimento da empresa rumo à 

internacionalização, uma vez que não existe margem para as decisões autônomas, 

estando elas sempre no aguardo do aval superior dos dirigentes. O processo de 
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internacionalização requer a implementação de estruturas mais complexas e controles 

formais (DAVIS; WARD apud GUIMARAES et al., 2012, p. 136). 

Minervini (apud GUIMARAES et al., 2012, p. 137) aponta em tabela as 

principais barreiras ao processo de internacionalização das Micro e Pequenas 

empresas, conforme o quadro nº 1 a seguir: 

Quadro 01: Barreiras à Internacionalização de PME’s Brasileiras 

 

Por parte do exportador 

- Falta de uma cultura exportadora. 
-Falta de uma adequada estrutura interna 
profissional para gerenciar a 
internacionalização. 

 

 

Por parte do país exportador 

- “Sistema país não competitivo”. 
- Excesso de regulamentações. 
- Falta de uma imagem correta do país 
exportador. 
- Políticas cambiais.  
- Custos financeiros elevados. 
- Instabilidade econômica. 

 

Por parte do importador 

 

 
- Falta de profissionalismo. 
- Falta de estruturas. 

Por parte do país importador - Diferenças culturais. 
- Impostos de importação. 
- Normas técnicas. 
- Localização geográfica (custos elevados de 
transporte). 
- Excesso de regulamentações, períodos 
muito longos para verificação de documentos 
necessários à importação. 
- Política cambial. 
- Presença de concorrentes locais. 
- Custos financeiros elevados no mercado. 
- Poder de pressão dos sindicatos (que 
exigem o uso de produto local). 
- Instabilidade econômica. 
- Leis sanitárias e dificuldades em gerenciar a 
equivalência dos processos de verificação 
sanitária. 
- Excessivo protecionismo da indústria local. 
- Subsídios à indústria ou á agricultura local. 
- Imposição de preços mínimos. 
- Embargo.  

Fonte: MINERVINI, 2008. Apud GUIMARAES et al., 2012. 

Minervini (apud GUIMARAES et al., 2012, p. 137), dispõe ainda sobre outros 

riscos que devem ser observados antes da decisão de se internacionalizar: 

a) Risco país: verificar se o país não tem histórico de instabilidade 

política e se não existem movimentos fundamentalistas no mesmo. 
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b) Risco cambial: analisar se o país alvo possui estabilidade 

inflacionária, com perseverança de flutuações de sua moeda diante de 

moedas internacionais fortes. 

c) Risco de falta de retirada da mercadoria: utilizar sempre uma 

condição de pagamento que permita maior segurança para entrega da 

mercadoria local de destino combinado. 

d) Risco de variabilidade da demanda: acontece quando a demanda 

do mercado-alvo prevista inicialmente sofre uma inesperada queda, isto 

pode ser evitado se houver monitoramento da concorrência. 

e) Risco de variabilidade do preço de venda: se passa quando o 

preço de venda no mercado-alvo sofre variação devido a políticas 

concorrenciais ou governamentais. 

f) Risco técnico: pode ser evitado se o exportador analisar as 

exigências técnicas do mercado-alvo. 

O cenário brasileiro de participação mundial, tanto com relação às exportações 

quanto importações, não é expressivo, o que se deve principalmente a perda de 

competitividade causada pelo custo Brasil – representado pela alta carga tributária, 

pelos custos logísticos e taxas de juros (GUIMARAES et al., 2012, p. 137). Dentre as 

motivações para a internacionalização estão: a obtenção de melhores lucros, a 

diversificação de mercados, a utilização mais adequada da capacidade produtiva, a 

obtenção de novas tecnologias e a melhoria de qualidade.  

A busca pelo mercado internacional pode alcançar também outras benesses ou 

representar outros ganhos, que não materiais, porém que também acrescentam na 

imagem do produto ou até mesmo da empresa, como por exemplo, o ganho de valor. 

Lu e Beamish (apud GUIMARAES et al., 2012, p. 138) destacam que a expansão em 

direção a novos mercados geográficos representa uma grande oportunidade de 

desenvolvimento e criação de valor para as pequenas e médias empresas (PME’s). 

Há também uma motivação natural para que as empresas se tornem multinacionais já 

que com o processo de internacionalização elas ganham nova formatação que inclui, 

melhores oportunidades potenciais, obtenção de recursos necessários, baixos fatores 

de custos de produção, operações globais integradas e desenvolvimento das mídias 

de comunicação (GUIMARAES et al., 2012, p. 138). 
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Assim, não obstante as vantagens em se internacionalizar, as Micro e 

Pequenas empresas devem superar muitas dificuldades até galgarem esse patamar. 

Vimos que as barreiras a serem enfrentadas dizem respeito inclusive aos países a 

que se pretende vender, mas sobretudo pesam ainda os obstáculos “domésticos” a 

serem combatidos pelos micro e pequenos empresários. 

 

5. Estratégias possíveis para pequenas empresas no enfrentamento às 
barreiras da internacionalização 

Fato que deve ser encarado é a formatação da micro e pequena empresa, 

indicando que o gestor que a pretende internacionalizar deve conhecer seus 

problemas e daí traçar suas estratégias de enfrentamento. Das abordagens acima, há 

uma série de barreiras comuns para qualquer Micro e Pequena empresa 

independente do setor de atuação, que almejam o mercado externo. Entendemos que 

o seu enfrentamento deve se dar a partir de vários pontos, não só do próprio 

comerciante como a partir das decisões das instâncias políticas e decisórias.  

Diferentes autores se debruçam sobre o delineamento estratégico para o 

embate as dificuldades de internacionalização. Para Porter (apud ASAI; ALMEIDA, 

2001, p. 6), o centro de qualquer estratégia deve ser a vantagem competitiva. Para 

consegui-la, a empresa deve optar por um dos tipos de vantagem competitiva, que 

são: 

a) Liderança de custos: a empresa deve buscar a liderança do setor 

no que concerne aos custos industriais. Várias são as formas de 

alcança-lo, como por exemplo, através de economias de escala, 

tecnologias patenteadas, acesso preferencial a matérias-primas, etc. É 

preciso ser líder do setor, e não brigar com outras do mesmo gênero. 

b) Diferenciação: a empresa deve buscar ser única no mercado. É 

preciso pinçar um ou mais atributos valorizados pelos consumidores e 

tornar-se singular nestes pontos. Por exemplo, a diferenciação quanto 

ao tempo de entrega, quanto ao tempo de atendimentos, e outras 
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estratégias relacionadas ao marketing. A recompensa se da traçando um 

preço-prêmio, que deve ser ajustado num patamar mais alto que os 

custos. 

c) Enfoque: deve a empresa escolher um ambiente competitivo, 

segmento ou grupo de segmentos dentro do ramo da empresa e uma 

vez escolhido, usar do enfoque para atuar com custos diferenciados ou 

na diferenciação dentro de seu segmento alvo. Busca-se aqui uma 

clientela insatisfeita com os atendimentos do concorrente a fim de 

despontar no setor oferecendo tratamento diferenciado em comparação 

com as outras empresas (ASAI; ALMEIDA, 2001, p. 6). 

Na análise destas estratégias genéricas, percebe-se que as estratégias mais 

apropriadas para as Micro e Pequenas empresas são a diferenciação e o enfoque na 

diferenciação. Liderar os custos é algo difícil para quem atua em pequena escala, 

sendo inviável negociar com o próprio produtor. Ao revés, muito lhe apetece a 

questão da diferenciação. Sendo as Micro e Pequenas empresas tipos societários de 

maior proximidade com os consumidores, a preocupação em oferecer-lhes serviços e 

tratamentos condizentes com as exigências do cliente garante-lhes maior flexibilidade 

no que diz respeito à adaptação a novos produtos e serviços. A estratégia do enfoque 

também é uma boa alternativa para as pequenas empresas. As pequenas empresas 

podem procurar no mercado setores segmentos não atendidos pelas grandes 

empresas multinacionais em sua maioria cujo foco tem maior amplitude incapaz de 

perceber consumidores com demandas diferenciadas (ASAI; ALMEIDA, 2001, p. 6). 

Há também outras posições quanto à estratégia, pontos propostos por Dawar e 

Frost (apud ASAI; ALMEIDA, 2001, p. 6), quais sejam: defender-se, competir, evitar, 

ou expandir-se, frente à entrada de grandes empresas multinacionais. Se optar por 

defender-se, a empresa deve focar nas vantagens que possui no âmbito doméstico do 

país, qual seja no relacionamento entre empresa–cliente. Ressaltando as 

particularidades de seus consumidores. 

Basicamente, se optar pela competição, deve focalizar o crescimento da 

empresa de forma a aumentar e atualizar suas capacidades e recursos visando atingir 

níveis globais. Pode também evitar o confronto, ao invés de ceder ao comprador dono 

de grande empresa – o que também é uma opção –, pode optar por se associar a 
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outra empresa do ramo, buscando maior força – entenda-se competitividade – 

atuando em proximidade com o consumidor. 

Por fim, ao decidirem se expandir, as empresas optam por transferir seus 

fatores de sucesso local para outros. Isso pode se dar em mercados semelhantes ao 

seu, observando as preferencias do consumidor, a proximidade geográfica, etc. No 

mais, entende-se que, a atuação frente às barreiras à internacionalização de micro e 

pequenas empresas deve se dar de forma múltipla, abarcando novas práticas de 

gestão, elencadas acima, por exemplo, mas também com respaldo em políticas 

públicas e medidas de governo no sentido de favorecer conjunturalmente a que essas 

empresas ganhem mercados por elas inexplorados. 

Nesse sentido, pugna-se por ações horizontais destinadas a simplificar 

procedimentos e reduzir os custos de entrada na atividade exportadora. Ressalte-se 

também a necessidade de órgãos especializados para avaliar o preparo das 

empresas e treiná-las para que assumam os recursos e conhecimentos necessários 

para a tomada do mercado exterior. Segundo Blank et al. (2006), algumas iniciativas 

são necessárias: 

• Dispensa de inscrição prévia nos registros para exportação; 

• Criação da Declaração Simplificada de Exportação/Importação; 

• Agilização aduaneira; 

• Substituição dos diversos formulários, anteriormente exigidos, por um único 

formulário a ser preenchido pela empresa exportadora; 

• Ampliação das linhas de crédito; 

• Tratamento diferenciado com o emprego de mecanismos de facilitação, 

desburocratização e capacitação; 

• Consultoria técnica em formação de custos e de preços deve ser utilizada 

pelas MPE’s, já que a competição no mercado é fortemente dirigida e 

determinada pelo preço.  

 

Conclusão 
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Este trabalho não tem a pretensão de encerrar o assunto, devido a sua relevância 

e abrangência, mas apenas a intenção de expor a magnitude de um tema que, por 

diversos motivos, não é abordado com a devida atenção por nossa sociedade. A 

sucessiva abertura dos mercados regionais trouxe em seu bojo amplas oportunidades 

de intercâmbios econômicos, culturais, comerciais ente outros tantos. É por demais 

visível o crescente processo de globalização que a humanidade vem observando. 

Como em alguns setores da economia brasileira o crescimento do mercado interno 

está aquém das expectativas e necessidades empresariais, agravado pelo fato da 

existência de uma forte concorrência de empresas multinacionais aqui instaladas, a 

exportação seria uma boa saída para as empresas nacionais.  

É de fundamental relevância a participação do Estado no que tange à criação de 

uma infraestrutura digna, que capacite o país a se tornar competitivo 

internacionalmente, pois, após identificados e conceituados todos os fatores 

mercadológicos necessários para a permanência das corporações no mercado 

nacional e internacional, verificou-se que persistem dificuldades principalmente 

quanto a oferta de crédito para o financiamento de produção destinada ao mercado 

externo e a incidência de uma pesada carga tributária sobre as micros e pequenas 

empresas. Portanto, é necessário adotar políticas de crescimento empresarial 

condizentes com os desafios competitivos da globalização e da abertura dos 

mercados, dotando-as de uma mentalidade de administração inovadora, capaz de 

mobilizar o conjunto de meios de produção de forma sinérgica. 

Durante o artigo, foram explorados os posicionamentos estratégicos das 

microempresas e empresas de pequeno porte, além de contextualizá-los no ambiente 

econômico atual brasileiro e em um cenário globalizado. A escolha do tema se 

justificou dada sua relevância para a sociedade brasileira como um todo, já que as 

pequenas organizações são, hoje, as maiores geradoras de emprego e, por 

consequência, grandes agentes de inclusão social. 

A globalização apresenta inúmeras oportunidades para as pequenas empresas, 

comprovadamente mais ágeis que as grandes corporações, o que lhes permite 

entregar inovações com maior rapidez ao mercado, além de reagir aos fatos 

imprevistos de maneira imediata. A rapidez de colocação no mercado e tomada de 

decisões, a eliminação de atividades burocráticas e a atitude empreendedora de seus 
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proprietários são apontadas como fatores competitivos nas pequenas empresas. 

Mesmo que as grandes organizações contem com maior capacidade financeira e 

facilidade de investimento na implementação de processos de mudança, as pequenas 

são mais ágeis e se adaptam mais facilmente. 

A intenção foi analisar, de forma geral, as características e necessidades comuns 

das pequenas organizações mais afetadas pelo fenômeno da globalização para 

identificar soluções que possam contribuir para o seu sucesso no médio e longo 

prazo. Ao empreendedor e dono da pequena empresa cabe buscar alternativas 

estratégicas e identificar oportunidades para consolidar a empresa no mercado global 

para enfrentar os desafios futuros. O fundamental neste contexto da globalização é o 

conhecimento profundo das características da empresa e de seu mercado atual e/ou 

mercado alvo, para que se possa de forma clara, identificar os pontos fortes e fracos 

que a empresa apresenta e traçar uma estratégia que traga vantagens competitivas 

para a empresa, e como consequência, não só sua sobrevivência, mas também seu 

crescimento. 
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Introdução 

A Lei Uniforme de Genebra foi um marco no Direito Empresarial Internacional 

e uma conquista de vários países, que se uniram a fim de solucionar o problema da 

disparidade existente nas legislações cambiais, o que obstava o pleno 

desenvolvimento do comércio internacional. Com sua incorporação ao ordenamento 

jurídico pátrio, veio ela reger as relações cambiárias brasileiras.  

O presente trabalho se propõe a estudar, nestes oitenta e cinco anos da 

Convenção de Genebra, o seu surgimento, a incorporação da Lei Uniforme ao 

Direito Brasileiro, as reservas adotadas e o entendimento jurisprudencial sobre o 

assunto. Apresenta-se a análise da vigência nacional da Convenção em duas 

partes: primeiramente, através do exame da incorporação da Lei Uniforme ao Direito 

Brasileiro, ou seja, como foi integrada ao ordenamento jurídico brasileiro uma 

legislação estrangeira, criada por um tratado internacional. Na sequência, apresenta-

se um estudo sobre as reservas à Lei Uniforme que foram adotadas pelo Brasil e, 

como consequência, a situação da legislação cambial brasileira.  
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COC e Direito Privado RT (São Paulo). Membro de inúmeros Institutos de Direito Comercial no 
exterior. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial. Correio eletrônico: 
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Além disso, faz-se relevante ao presente trabalho a abordagem do instituto da 

letra de câmbio, mediante a exposição de sua gênese e evolução histórica, bem 

como de suas particularidades, para melhor compreender a chamada letra de 

câmbio em branco, figura abarcada pela reserva do artigo 3.º, Anexo II, adotada pelo 

Brasil, que excluiu do sistema jurídico nacional o artigo 10 da Lei Uniforme, 

mantendo-se, assim, em vigor a lei cambial interna, em garantia à soberania e 

independência do Estado brasileiro.  

 

1 O surgimento da Convenção de Genebra  

Com a diminuição das fronteiras decorrente dos avanços nos meios de 

transportes, a maior interdependência econômica entre as nações, o 

desenvolvimento do comércio internacional e a utilização da cambial e da nota 

promissória como instrumentos de pagamento de bens e serviços, praticados não só 

internamente, mas também além das fronteiras por diversos países, mostrou-se 

urgente a necessidade da adoção de medidas extraterritoriais de unificação dos 

títulos de crédito existentes para aumentar a segurança e rapidez das relações 

comerciais. A tarefa não era assim tão simples, pois a adoção de uma lei uniforme 

resultaria na derrogação da legislação interna do Estado, caso viesse a colidir com 

as normas pertinentes e todo o sistema em vigor. 

Para lograr êxito na tentativa de unificação do Direito Cambiário, seria 

necessária uma reunião entre todos os países interessados, a fim de discutir todos 

os pontos e decidir como elaborar a Lei Uniforme. Deste modo, os Estados 

comprometer-se-iam a transformá-la em lei interna. Os esforços nesse sentido se 

iniciaram em 1863, em reunião da Association Internationale pour le Progrès des 

Sciences Sociales, em Gand. Outras reuniões internacionais se sucederam, o que 

levou, afinal, às Conferências de Haia. Da primeira, convocada em 1910, resultaram 

dois anteprojetos – um de convenção internacional sobre a unificação do direito 

relativo à letra de câmbio e à nota promissória e outro de lei uniformizadora das 

regras cambiárias. Na segunda Conferência estabeleceu-se um protocolo final que 

continha a convenção internacional e as resoluções da reunião, que tinha como 
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base o anteprojeto elaborado em 1910 acrescido de notáveis progressos, e 

elaborou-se um regulamento sobre os conflitos de lei.  

Diante da eclosão da Primeira Guerra Mundial, ficaram sensivelmente 

prejudicados os trabalhos de Haia, cuja continuidade foi impedida. Contudo, já havia 

sido estabelecida a base da unificação, retomada após o término da grande batalha, 

com a recomposição tanto do cenário político como econômico da Europa, 

impulsionada pela realização de diversos estudos, manifestações e conferências, 

envolvendo a iniciativa privada de vários organismos internacionais e a iniciativa 

oficial dos Estados interessados que contribuíram para a uniformização. 

Houve uma preparação, primeiramente, pelo Congresso de Bruxelas sobre 

finanças (1920); mais tarde, da Câmara Internacional de Comércio, nos Congressos 

de Londres (1921), Roma (1923), Bruxelas (1925) e Estocolmo (1927), no sentido de 

despertar o interesse da Liga das Nações para que impulsionasse os trabalhos de 

unificação iniciados em Haia, havendo também uma solicitação de Estocolmo junto 

ao Comitê Econômico da Liga para uma terceira conferência. 

O Comitê Econômico nomeou uma comissão de juristas para elaborar um 

parecer sobre o assunto da unificação, do qual resultou a conclusão de que seria 

impossível uma unificação geral das legislações. Vingava a ideia da conveniência da 

unificação dos sistemas continentais, tomando por base a obra de Haia, e de que 

uma futura assimilação com o sistema anglo-americano poderia ser alcançada 

progressivamente. 

Dessa forma, coube efetivamente à Liga retomar os contatos iniciais que, 

posteriormente, conduziriam à Convenção de Genebra. Foi nomeada uma nova 

comissão com o intuito de formular um projeto que seria distribuído aos diversos 

governos interessados na unificação para que cada um opinasse. Tal projeto, que 

basicamente reproduzia o antigo Regulamento Uniforme de Haia com pequenas 

modificações, contou com a votação de 31 Estados cujos representantes, por fim, 

reuniram-se em Genebra, em 1930, para discutir amplamente o problema da 

unificação, desejando evitar as dificuldades originadas pela diversidade de 

legislação nos vários países em que as letras circulavam e, sobretudo, objetivando 

aumentar a segurança e a rapidez das relações do comércio internacional.  
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Esta conferência foi, sem a menor dúvida, a maior realização em matéria de 

unificação internacional do Direito cambiário e a maior expressão da cultura jurídica 

continental, que terminou por aprovar, em 07 de junho de 1930, a adoção de três 

Convenções, independentes entre si: 

a) Uma convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e 

notas promissórias, com o próprio texto da Lei Uniforme encontrado no Anexo 

I, e suas reservas, previstas no Anexo II; 

b) Uma convenção destinada a regular alguns conflitos de leis em matéria de 

letras de câmbio e notas promissórias, que se compunha não só da 

convenção, mas também do Protocolo; 

c) Uma convenção relativa ao imposto do selo em matéria de letras de câmbio e 

notas promissórias, integrada pelo texto da convenção, mais o Protocolo. 

Estabelecida a Convenção para adoção de uma lei uniforme, caberia aos 

Estados assinar a ata de adesão, pela qual se comprometiam a adotar, 

internamente, a lei em menção, com as reservas pertinentes às suas peculiaridades.  

Elas foram assinadas por 29 Estados e ratificadas por 24, entrando em vigor 

na ordem internacional a partir de primeiro de janeiro de 1934, assumindo o 

compromisso de adotar nos seus respectivos diplomas legais esse tratado. São 

classificadas as normas genebrinas como normas necessárias, cuja incorporação ao 

direito interno dos Estados ratificantes se faz imprescindível para o sucesso do 

processo. O Brasil foi um dos Estados que a assinou, filiando-se ao sistema 

cambiário uniforme e assumindo a obrigação de fazer da Lei Uniforme sua lei 

interna, com a observância da adoção de algumas reservas. Em sua completude e 

originalidade, a presente Convenção possui ao todo 101 artigos, divididos em dois 

anexos, sendo o primeiro constituído por 78 artigos e o segundo por 23 artigos.  

 

2  A incorporação da Lei Uniforme ao Direito Brasileiro  

A Convenção, como simples compromisso internacional, não tem força por 

sua natureza para produzir efeitos jurídicos internos. As convenções ou tratados 

internacionais, sob o ponto de vista do Direito Público, vinculam somente os 
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Estados, e não diretamente os cidadãos destes, eis que, para vigorar 

nacionalmente, são necessários outros atos para efetiva validade e eficácia da 

norma internacional.    

Os atos, necessários para aplicação interna de normas jurídicas editadas em 

convenção internacional e destinadas a regular relações entre particulares, no 

âmbito interno dos países convenentes, dependem do modo disciplinado pela 

Constituição de cada país sobre a recepção pelo direito interno da norma 

internacional. A Constituição Federal da época estabelecia a competência privativa 

do Presidente da República para celebrar tratados e convenções internacionais com 

o referendo do Congresso Nacional (orientação seguida nas Constituições 

brasileiras seguintes até os dias de hoje), a competência exclusiva do Congresso 

Nacional para resolver definitivamente tratados e convenções internacionais e a 

competência do Supremo Tribunal Federal para julgar decisão contrária a tratado 

federal. 

Portanto, pelo sistema constitucional brasileiro da época, para que aquele 

compromisso internacional assumisse força obrigatória internamente, como lei, 

caberia ao chefe do Executivo manifestar sua adesão, por meio da assinatura à 

Convenção, ato que, posteriormente, deveria ser submetido à aprovação pelo 

Congresso Nacional por decreto legislativo, para então ser ratificado internamente 

pelo Executivo e, depois, tornar-se lei interna vigente no território nacional, por meio 

da promulgação do decreto pelo Presidente da República e publicação do texto em 

português no órgão da Imprensa Oficial.   

De fato, não aderiu o Brasil subitamente à Convenção de Genebra, 

diferentemente de outros países como França e Itália, que, ao referendarem-na, 

promoveram a inclusão definitiva em seus ordenamentos internos, mediante a 

promulgação de novas leis nacionais dos princípios consagrados e delineados na 

Convenção. 

 O Governo Brasileiro subscreveu a Convenção em 07 de junho de 1930, mas 

sua adesão a ela só se fez em 26 de agosto de 1942, por nota da delegação 

brasileira em Berna ao Secretário-Geral da Liga das Nações. Como consequência 

do referido no art. 7° da Convenção, esta teria iniciado sua vigência internacional, 
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para o Brasil, somente após decorridos 90 dias a partir da adesão, vigendo, como 

compromisso internacional para o Brasil, desde 26 de novembro de 1942. 

 A aprovação do compromisso assumido pela adesão à Convenção, pelo 

Poder Legislativo, ocorreu com sua ratificação por meio do Decreto Legislativo n° 54, 

de 08 de setembro de 1964. Entretanto, em vez de se proceder conforme seria de 

rigor pela boa técnica jurídica, elaborando-se um projeto de lei que incorporasse as 

regras da Lei Uniforme de Genebra para apreciação do Legislativo, o Poder 

Executivo, em 1966, baixou o Decreto n° 57.663, de 24 de janeiro de 1966, 

determinando que fossem observadas, executadas e cumpridas as normas 

estabelecidas pela Convenção, fato que recebeu a simpatia do STF, cuja 

jurisprudência pacificou-se, no início da década de setenta, em torno da tese de que 

a Lei Uniforme de Genebra sobre letra de câmbio e nota promissória havia 

ingressado no direito interno, inobstante a falta de lei ordinária que a adotasse. 

 Surgiu, todavia, uma discussão sobre a data em que efetivamente teria 

entrado em vigor a Lei Uniforme internamente, eis que, mesmo depois de publicada, 

a lei só adquirirá a sua perfeita obrigatoriedade, isto é, obterá plena autoridade, após 

transcorrido o período da vacatio legis, que é justamente o tempo de espera de 45 

dias previsto pelo legislador como complemento da publicação, para que todos os 

que devam obedecê-la ou fazê-la cumprir tomem o devido conhecimento e se 

familiarizem com ela, em consonância ao disposto no art. 1° da atual Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se a lei não estabelecer uma data para 

sua entrada em vigor.  

 No caso do Decreto n° 57.663, que foi publicado em 24 de janeiro de 1966, 

sem trazer em seu texto qualquer estipulação sobre o começo de sua vigência, seu 

início se deu a partir de 17 de março de 1966, ou seja, 45 dias depois de 

oficialmente publicado. No entanto, o referido Decreto foi republicado para corrigir 

duas incorreções vernáculas inseridas na primeira publicação, o que, apesar das 

inúmeras manifestações e posicionamentos na época, não impediu que o prazo da 

vacatio legis corresse da publicação errada. Se o erro não disser respeito à parte 

fundamental da lei, mas somente referir-se a simples erros tipográficos, de fácil 

percepção ou que não alterem a natureza do conteúdo dos dispositivos legais, não 
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deverá ele reiniciar o cômputo do período da vacatio legis. O legislador cuidou 

apenas de evitar que uma publicação errada comprometesse a integridade da lei, 

acarretando um prejuízo na compreensão das regras publicadas e trazendo 

alteração fundamental, pela análise do § 3° do art. 1° da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (LINDB), antiga Lei de Introdução ao Código Civil 

(LICC).   

 Verificada a incorporação da Convenção ao direito nacional, merece análise, 

ainda que breve, a questão das reservas adotadas pelo Brasil, no sentido de se 

verificar quais as que realmente foram acolhidas pelo legislador brasileiro. Tal será 

realizado no item 4 deste estudo.  

 

3  A Letra de Câmbio 

Faz-se relevante ao presente trabalho a caracterização da letra de câmbio em 

geral, pois importante é a sua compreensão, visto que é uma das matérias 

(juntamente com a nota promissória) versadas pela Convenção de Genebra, a qual 

o Brasil aderiu em agosto de 1942, e, consequentemente, uma das temáticas 

reguladas pela Lei Uniforme. Ainda, mediante a abordagem da gênese e evolução 

histórica da letra de câmbio e de suas particularidades, poder-se-á melhor 

compreender a chamada letra de câmbio em branco, instituto abarcado pela reserva 

realizada pelo Brasil à referida Lei Uniforme, no artigo 3.º, Anexo II. 

 

3.1  Definição e escorço histórico 

Considerada o mais importante título de crédito, a letra de câmbio foi o 

primeiro a existir. Ela é definida como uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, 

dada por escrito a um indivíduo para que este pegue ao beneficiário indicado, ou à 

sua ordem, a importância nela inserida (PIRES, 2001). Trata-se, em outras palavras, 

de um documento no qual está inserida a obrigação de uma pessoa de pagar uma 

determinada quantia em dinheiro para outra, em lugar e prazo determinados. 

Valendo-se dos ensinamentos de Whitaker, Arnaldo Rizzardo indica ser a letra de 

câmbio “um título capaz de realizar imediatamente o valor que representa” 
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(RIZZARDO, 2006, p. 130). Vivante, por sua vez, considera este um documento 

necessário para o exercício do direito literal e autônomo que nele é mencionado 

(VIVANTE apud RIZZARDO, 2006, p. 240). 

Atualmente, a letra de câmbio é utilizada, sobretudo, para instrumentalizar 

aplicações financeiras, negócios em âmbito internacional (visto que a duplicata só se 

aplica no Brasil), bem como os denominados “contratos consigo mesmo” ou 

cláusulas de contratos celebrados com agentes financeiros (PIRES, 2001). 

Entretanto, as origens do instituto em menção remontam à Antiguidade, durante a 

qual foram observados resquícios de sua utilização na China, Índia e Grécia, 

admitindo-se, porém, a Idade Média como centro do seu desenvolvimento e 

consolidação, especificamente em documentos pertencentes às comunas italianas, 

no jus mercatorium. Também, no princípio do Direito Romano, havia os 

chirographos, instrumento escrito através do qual as confissões de dívida eram 

lançadas. Depreende-se, portanto, que o significado da letra de câmbio variou 

através dos tempos.  

A primeira fase do processo histórico da cambial consiste na fase italiana, 

compreendida desde o início dos burgos independentes da Baixa Idade Média até 

meados do século XVII (1650). Em decorrência da organização das feiras de 

comércio, que eram frequentadas por negociantes provenientes de inúmeros 

Estados e comunidades, para tornar possível a realização de compras e vendas, as 

compensações entre banqueiros e a comercialização com o Oriente, na Idade 

Média, fez-se necessária a instituição de determinado documento como instrumento 

de permuta e transporte de moeda. Isso se deveu a alguns fatores elencados por 

Paulo Roberto Colombo Arnoldi: a diversidade das moedas que, em razão de serem 

metálicas e cunhadas, apresentavam divergências no tocante ao peso, título e 

garantias conferidas pelo Estado-cidade ao qual pertenciam; a dificuldade de 

escoamento e circulação da moeda nos outros Estados, o que se intensificava com 

a reprovação às operações cambiais pelas leis eclesiásticas; o perigo em se 

transportar as moedas de um lugar para outro, devido aos assaltos dos quais os 

viajantes eram constantemente vítimas, nas estradas; e, por fim, a necessidade 

existente em alguns Estados de permitir a exportação de ouro (ARNOLDI, 1998, p. 

55-56). 
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O documento creditório criado na Idade Média, nas comunas italianas de 

Florença e Gênova, é considerado um esboço da letra de câmbio e tem como fim 

precípuo dar uma ordem de pagamento para o credor receber no local da 

formalização do negócio. Tratava-se de um documento representativo de um valor, 

sendo denominado cambio trajectitium. Sabe-se da existência de duas espécies de 

câmbio: o manual ou real, referente à troca imediata de moedas que era realizada 

na mesa do cambista, e o câmbio trajectício, no qual um banqueiro recebia um 

montante em dinheiro, comprometendo-se a ressarci-lo em outro lugar e se 

utilizando, para isso, da moeda desse lugar (ARNOLDI, 1998, p. 56). Como se vê, 

este era o câmbio utilizado na primeira fase do processo histórico da cambial e, por 

meio dele, não era mais necessário que os comerciantes carregassem altas 

quantias em dinheiro para comprar mercadorias em outras comunas. Além disso, o 

próprio banqueiro que operava o mencionado câmbio no chamado “mercado 

interno”, realizava empréstimos com o pagamento de juros, o que significava grave 

pecado para a Igreja Católica da época (PIRES, 2001). 

No entender de Paulo Roberto Colombo Arnoldi, a primeira fase da evolução 

histórica da cambial confunde-se com a própria evolução do título de crédito e 

possui as seguintes características: o lugar de pagamento não era o mesmo que o 

da emissão da letra de câmbio, fazendo-se necessário, por isso, o preenchimento 

dos requisitos da distantia loci e da permutatio pecuniae; cabia ao beneficiário 

tomador do referido instituto receber, uma vez que já entregara ao banqueiro as 

moedas metálicas correspondentes (refere-se à cláusula valor recebido); presumia-

se que o banqueiro-sacador tinha provisão em poder do banqueiro-correspondente-

sacado, pois este detinha o equivalente em moeda; só se admitia que a letra de 

câmbio decorresse de operação de câmbio; e, ainda, o referido instituto construiria 

um meio de pagamento, dessa forma, não ocorrendo uma operação de crédito 

(ARNOLDI, 1998). 

Neste contexto, os indivíduos que figuravam na relação cambial eram: o 

banqueiro-sacador, o qual recebia o dinheiro e emitia a carta de câmbio ou cautio 

(instrumento público do contrato de câmbio, emitido pelos banqueiros e através do 

qual estes se comprometiam a entregar a respectiva quantia na data e local 

determinados, e reconheciam ter adquirido a dívida); o tomador, isto é, aquele que 

entregava o dinheiro ao banqueiro-sacador e recebia a letra de câmbio; o banqueiro-
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sacado, a quem incumbia o pagamento do saque contido na carta; bem como o 

mandatário, ou encarregado de receber do tomador (ARNOLDI, 1998).        

De acordo com a divisão realizada, para fins didáticos, por Kuntzer, o 

segundo período do desenvolvimento histórico da cambial consiste na fase francesa, 

compreendida entre 1650 e 1848. Tal período tem início com a criação de um ato 

cambial destinado à aquisição de mercadorias (Ordonances sur le commerce de 

terre) e, a partir de então, as figuras do sacador, sacado e tomador, que se 

apresentavam apenas como um esboço, começam a ser realmente delimitadas. 

Destacam-se entre as características do período em menção o fato de a letra 

de câmbio ter se tornado um meio de pagamento, tendo-se em vista sua 

mercantilização; a operação de câmbio de moeda para a emissão da letra de câmbio 

foi dispensada, em razão da unificação da moeda nos ducados franceses; o direito 

do beneficiário em receber a letra de câmbio do sacado, cabendo-lhe, quando tal 

não ocorrer, o direito de regresso contra o sacador; a possibilidade de se transferir a 

letra de câmbio por meio do endosso; o advento da garantia do aval, bem como a 

possibilidade de protesto (ARNOLDI, 1998).              

As principais inovações verificadas na fase francesa remontam à Ordenança 

de 1673. Houve a criação da chamada cláusula “à ordem”, que, lançando mão do 

instituto do endosso, tornou possível a circulação da letra de câmbio entre uma 

parcela mais extensa da população. Assim, nos termos preconizados por Colombo 

Arnoldi, 

o tomador poderia transferir o título a qualquer pessoa sem o 
consentimento do sacador e a pessoa a quem a letra era transferida 
ficava investida de todos os poderes de seu antecessor. A 
transferência se fazia com as assinaturas do tomador no verso do 
título (ARNOLDI, 1998, p. 63).           

 

Também, no final dessa fase, especificamente no século XVIII, o banqueiro 

Peterson, responsável pela fundação do Banco da Inglaterra, criou o contrato de 

desconto bancário, uma operação possibilitada pelo endosso ao banqueiro. No 

mencionado instituto, o banqueiro emite a letra de câmbio mediante o pagamento do 

seu valor, antecipadamente, ao beneficiário, mediante um deságio, ou seja, de uma 
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diferença para menos entre o valor nominal e o preço de compra do título de crédito 

de que se trata. 

O terceiro período do processo histórico da cambial trata-se da fase alemã, 

compreendida no intervalo temporal de 1848 e 1930. Lançando mão dos 

desenvolvimentos já efetuados, a letra de câmbio foi estruturada, nesta fase, como 

um título de crédito desvinculado de causas passadas, e os demais Estados 

passaram, gradativamente, a adotar os princípios alemães. No Brasil, por exemplo, 

isto se deu com o Decreto n.º 2.044 de 1908. 

Referindo-se, conjuntamente, às características da fase alemã e aos efeitos 

da unificação do direito cambiário comum, Colombo Arnoldi realiza as constatações 

que se seguem: 

a) desaparecimento da distantia loci e da provisão; 
b) o endosso se torna elemento intrínseco da letra de câmbio 
desaparecendo a necessidade da cláusula à ordem (princípio da 
circularidade); 
c) é credor quem possuir o título com uma série ininterrupta de 
endossos, isto é, princípio da cartularidade; 
d) a promessa desses títulos é feita de forma geral ao público, 
permitindo, assim, o surgimento da letra de câmbio “ao portador”, 
sendo esta, então, uma ordem de pagamento a favor do próprio 
sacado ou de terceiro beneficiário; 
e) estabelece-se o princípio da autonomia dos direitos e obrigações 
cambiais; 
f) prevalece, sobretudo, o princípio da literalidade, ou seja, somente 
valem as cláusulas constantes no título, independentemente dos 
negócios subjacentes que o criaram, ou sobrejacentes, que 
resultaram de sua circulação (ARNOLDI, 1998, p. 64).        

 

A derradeira das quatro fases elencadas por Kuntzer diz respeito ao período 

da unificação, cujo início volve a meados de 1930, perdurando até os dias atuais. 

Far-se-á, no presente momento, uma rápida e sucinta abordagem desta fase, visto 

que esta temática foi tratada quando da referência à Convenção de Genebra e à 

incorporação da Lei Uniforme ao Direito Brasileiro. 

Cumpre citar algumas datas e legislações relacionadas à regulação da letra 

de câmbio no Brasil. O Código Comercial de 1850, em seus artigos 354 a 427, 

abordava as matérias referentes à nota promissória e às letras de câmbio e de terra, 

considerando se o título tivesse sido sacado na mesma província ou em outra. O 

Decreto n. 2.044, editado em 31 de dezembro de 1908, foi denominado Lei Interna 
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e, com força legal, foi responsável por regular as matérias da letra de câmbio e da 

nota promissória.  

A Convenção de Genebra de 1930, marco inicial do período de unificação, foi 

aderida pelo Brasil em 1942, perante a Liga das Nações. Tal Convenção passou a 

viger no país a partir de 17 de março de 1966, 45 dias após a data em que foi 

publicado o Decreto n. 57.663 que aprovou a adesão. Assim, atualmente no país, no 

que se refere à letra de câmbio e à nota promissória, vigora a chamada Lei 

Uniforme, ponto nevrálgico deste trabalho, que foi aprovada pela Convenção de 

Genebra já mencionada, e que foi assinada com ressalvas. Excepcionalmente, isto 

é, naquilo que o Brasil assinalou ressalvas ou diante de omissões da Convenção de 

Genebra, prevalece a regulação da Lei Interna, com efeito repristinatório.        

 

3.2  Características  

No tocante a natureza deste título, Sebastião José Roque preleciona: 

A letra de câmbio é um título de crédito, de rigoroso formalismo, 
submetido a uma peculiar regulamentação jurídica, com 
características próprias dos títulos de crédito e algumas peculiares à 
própria letra de câmbio. É um título literal, no sentido de que a 
existência do direito e sua modalidade são exclusivamente 
determinadas pelo teor do que está escrito no título; não pode fazer-
se valer no exercício do direito mencionado na letra de câmbio 
qualquer circunstância que nela não esteja expressa (ROQUE, 1991). 

 

 Assim, a letra de câmbio constitui um título formal, vez que, para que 

determinado papel se torne um documento do tipo mencionado, faz-se indispensável 

que ele contenha todos os requisitos que caracterizam os títulos de crédito. Por essa 

razão, deve-se observar o chamado princípio do rigorismo formal do Direito 

Cambiário, segundo o qual, se determinadas formas existentes não forem 

cumpridas, a letra de câmbio não será caracterizada como um título de crédito. 

 Vige na matéria da letra de câmbio o princípio da literalidade. Este título é, 

portanto, literal, valendo exatamente o que consta em seu texto. É também 

autônomo, uma vez que subsiste por si só, e abstrato, visto que não depende do fato 

que lhe deu causa. 
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 O dinheiro que a letra de câmbio espelha tem caráter real, porque, regra 

geral, ele só tem validade em relação àquele que detém a posse do título, sendo a 

única exceção a presente no artigo 36 da LI, que prevê um procedimento especial 

para o caso de perda ou extravio da letra de câmbio. 

 O saque ou emissão é o ato cambiário principal da letra de câmbio. Para 

parte da doutrina, além de principal, deve-se ao único ato obrigatório, uma vez que, 

os atos posteriores – endosso, aceite e aval –, a rigor, não seriam essenciais para a 

caracterização da letra de câmbio. Diante disso, afirma-se que o título em menção 

se cria pelo saque, transfere-se pelo endosso, complementa-se pelo aceite e se 

garante pelo aval. José Paulo Leal Ferreira Pires explica, neste contexto, que 

Então, o saque cria a letra de câmbio: ela nasce, ela se origina do 
saque; sua titularidade pode ser transferida através do endosso; 
complementa-se, ou se completa, pelo aceite; e a garantia de que ela 
será cumprida no vencimento é representada pelo aval (PIRES, 2001, 
p. 31-32). 

 

 Para a utilização da letra de câmbio, estabelece-se uma relação entre três 

pessoas, que se posicionam no título como sacador, sacado ou aceitante e 

beneficiário da ordem ou tomador. O sacador é o emitente ou subscritor da letra, 

sendo o garante tanto da aceitação como do pagamento da letra, considerando-se 

não escrita a cláusula pela qual fica estabelecida sua exoneração em pagar, 

conforme dispõe o art. 9.º da Lei Uniforme. O sacado ou aceitante é o indivíduo para 

o qual a letra de câmbio se dirige, sendo a pessoa que se obriga e aceita. O aceite 

surge no momento em que a pessoa assina o título, expressando, através deste ato, 

a aceitação da obrigação e constituindo o devedor principal. Também, o tomador ou 

beneficiário da ordem é o indivíduo em cujo favor está lançado o nome na face da 

letra. Ele é considerado o credor originário e pode ser o próprio sacador.       

  Utilizando-se de sábias palavras, Whitaker anuncia que “a letra é, geralmente, 

um retângulo de papel, escrito, na frente (no anverso) no sentido do seu 

comprimento, atrás (no verso) no de sua largura” (WHITAKER, 1950), contendo os 

elementos ou requisitos explicitados a seguir. 

 

3.3  Requisitos da Letra de Câmbio  



105 
 

O DESAFIO REMANESCENTE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA NO BRASIL: a reserva do artigo 3.º, anexo ii, referente 
à letra de câmbio em branco – p. 92-119 

 

Conforme exposto por José Paulo Leal Ferreira Pires, a letra de câmbio 

possui requisitos intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros, previstos no Código Civil, 

são: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei e livre 

manifestação da vontade de todos os que participam do título. Os requisitos 

extrínsecos, por sua vez, constam na Lei Interna e na Lei Uniforme, já mencionadas, 

e são divididos em essenciais e não-essenciais (PIRES, 2001, p. 33-34).  

São considerados requisitos extrínsecos essenciais: a denominação “letra de 

câmbio”; a soma em dinheiro, bem como a moeda do pagamento; o nome de quem 

deve pagar; o nome daquele a quem deve ser paga a letra de câmbio; a assinatura 

de próprio punho do sacador ou mandatário; o procurador com poderes especiais; a 

data e o local do saque. Estes dois últimos requisitos foram acrescentados pela Lei 

Uniforme. Os requisitos extrínsecos não-essenciais, por sua vez, são: a época e o 

local do pagamento (PIRES, 2001, p. 34).    

Cumpre, neste momento, especificar os requisitos extrínsecos essenciais da 

letra de câmbio, sendo os não-essenciais abordados em seguida. A denominação 

“letra de câmbio” é necessária à individuação deste título de crédito diante dos 

demais títulos, porém, de acordo com Rizzardo (2006), não é indispensável, pois, 

mesmo ausente, é possível identificar a espécie do título através de seus termos 

componentes. Pires, em contrapartida, entende que a denominação deve estar 

presente expressamente no título, como uma derivação do princípio do rigorismo 

formal do título de crédito. Segundo ele, não há a necessidade de um formulário 

impresso da letra de câmbio, que pode ser válida mesmo quando criada em uma 

folha em branco, desde que sua forma e seu preenchimento estejam corretos. 

Apesar disso, para este autor, faz-se imprescindível a expressão “letra de câmbio” 

no papel, o que deve ser respeitado para que seja considerada como tal (PIRES, 

2001). 

A soma em dinheiro a ser paga deve ser absolutamente correta e precisa. 

Convencionou-se que, havendo diferença entre o valor em algarismos e o valor por 

extenso, deverá este prevalecer. A moeda do pagamento da letra de câmbio deve 

ser a corrente no Brasil (atualmente, o Real), exceto se a obrigação foi assumida em 

outro país, caso em que será permitido que o valor presente na letra de câmbio seja 



106 
 

 
Ana Cristina Alves de Paula ; Gabrielle Ota Longo ; Paulo Roberto Colombo Arnoldi 
 

expresso em moeda estrangeira. Além disso, o título deve conter expressamente o 

valor a ser pago, sendo que, por força do princípio da literalidade, tal valor prevalece 

até a data de vencimento do título, podendo, a partir de então, o credor acrescentar 

juros de mora e as despesas que incorrer com a cobrança do título. 

No tocante ao nome de quem vai pagar, em regra, deve estar expresso na 

letra de câmbio o nome do devedor ou sacado, que pode ser pessoa física ou 

jurídica, devendo, além disso, constar outros dados, como os números do CNPJ ou 

do CPF e RG. Nos dizeres de Paulo Maria de Lacerda, “na letra de câmbio é 

essencial o nome da pessoa contra quem o sacador dirige a ordem de pagamento; 

isto é, do nome do sacado. A este competirá aceitá-la” (LACERDA, 1928).  

O nome daquele a quem deve ser paga a letra, ou seja, o do tomador ou 

beneficiário da ordem, deve também constar expressamente no título, não sendo 

permitida a emissão da letra de câmbio sem a menção ao indivíduo em favor de 

quem é expedida. Isto, entretanto, não impede o mero endosso em branco, 

transformando a letra de câmbio em título ao portador. Assim como o devedor, o 

tomador pode ser pessoa física ou jurídica e também são necessários os números 

do CNPJ ou do CPF e RG. Este requisito extrínseco essencial da letra de câmbio foi 

estabelecido pela Lei Uniforme, não sendo exigido pela Lei Interna.   

A assinatura do sacador constitui o ato de criar a letra de câmbio, no qual o 

indivíduo mencionado a assina para que, posteriormente, haja o encaminhamento e 

a aceitação do sacado. A assinatura deve estar acompanhada com o número do 

CPF (Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda) do sacador. Além disso, 

permite-se que a assinatura da letra seja feita de próprio punho pelo sacador, aquele 

que emite o título, ou por mandatário, investido de poderes especiais. Sendo 

analfabeto o sacador, este pode comparecer a tabelião e outorgar mandato especial, 

através de escritura pública, para que alguém, na condição de seu procurador, 

realize o saque da letra de câmbio. Convém ressalvar o disposto pelo artigo 892 do 

Código Civil, nos seguintes termos: 

Art. 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, 
lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou 
representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o 
título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou 
representado. 
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Faz-se necessário, ainda, que a data do saque conste, expressamente, na 

letra de câmbio, uma vez que há uma hipótese de vencimento da letra na qual o 

prazo deste vencimento começa a fluir a partir da referida data, consistindo esta em 

um elemento básico para o início da contagem do lapso de tempo necessário para 

se consumar a prescrição do título.     

A indicação expressa do local do saque, segundo José Paulo Leal Ferreira 

Pires (2001), refere-se a uma questão mais processual. É comum que, além do local 

do saque, conste o local de pagamento na letra de câmbio, na nota promissória e na 

duplicata. Quando a letra de câmbio não tem o local de pagamento determinado, 

considera-se como tal o domicílio do sacado. É o que prevê a alínea terceira do 

artigo 2.º, da Lei Uniforme, que “o lugar designado ao lado do nome do sacado 

considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do 

domicílio do sacado”. Acrescente-se que o protesto também é lavrado, quando não 

houver o pagamento ou o aceite, no local identificado como o do pagamento.   

Cumpre acrescentar que a data e o local do saque deverão constar logo antes 

da assinatura do sacador, indicando a última alínea do artigo 2.º da Lei Uniforme 

que: “A letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo sido 

no lugar designado, ao lado do nome do sacador”. Neste mesmo sentido dispõe o 

artigo 889, § 2.º, do Código Civil: “Considera-se lugar de emissão e de pagamento, 

quando não indicado no título, o domicílio do emitente”.    

Os requisitos extrínsecos não-essenciais são a época e o local do 

pagamento, e são assim denominados para indicar que, quando não presentes na 

letra de câmbio, a lei presume que a época do pagamento seja à vista e o local, o 

domicílio do devedor. Entretanto, tal denominação não quer dizer que os referidos 

requisitos não precisam constar no título.   

Cumpre acrescentar, por fim, outro elemento citado por alguns autores como 

requisito básico da letra de câmbio, a exemplo de Arnaldo Rizzardo e Fábio Bellote 

Gomes. Trata-se do vencimento da letra de câmbio, isto é, o dia ou tempo aprazado 

para o pagamento, podendo ser de quatro espécies, conforme dispõem os artigos 33 

a 37 da Lei Uniforme.  
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O vencimento pode ser “à vista”, quando coincide com a data do saque, 

devendo a letra de câmbio ser paga na apresentação. Não constando a data no 

texto ou na omissão de outro prazo, considera-se à vista, nos termos preconizados 

pela alínea 2 do artigo 2.º da Lei Uniforme: “A letra em que não se indique a época 

do pagamento entende-se pagável à vista”. Conforme o § 1.º do art. 889 do Código 

Civil: “É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento”. Outro 

tipo de vencimento da letra é “a dia certo”, o mais comum e usual, no qual a data do 

pagamento é determinada, sendo colocada na parte superior direita do título. Pode 

ser, ainda, “a certo termo de data”, caso em que se coloca um prazo da emissão, 

constando-se da data do saque. Por fim, a última espécie de vencimento é “a certo 

termo de vista”, quando o prazo é contado a partir da data do aceite ou do protesto 

por falta de aceite. Segundo o artigo 35 da Lei Uniforme: “Na falta de protesto, o 

aceite não datado entende-se, no que respeita ao aceitante, como tendo sido dado 

no último dia do prazo para apresentação ao aceite”.      

 

4 As reservas adotadas e a situação da Lei Brasileira  

De acordo com a definição da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969: 
reserva significa uma declaração unilateral, qualquer que seja sua 
redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, 
aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de 
excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do 
tratado em sua aplicação a esse Estado (art. 2°, n. 1, d).  

 

Assim procedeu a Convenção de Genebra, prevendo no Anexo II as reservas 

que podem ser adotadas pelas Altas Partes Contratantes, permitindo-lhes que, ao 

aderirem, reservem-se à faculdade de fazer algumas pequenas mudanças no texto 

uniforme, ao introduzi-lo em seus ordenamentos, tendo em vista a preservação de 

suas conveniências e tradições jurídicas. Essas mudanças somente podem ser as 

previstas pela mesma Convenção, para fins de se garantir o propósito fundamental 

da uniformidade e facilitar o comércio internacional. 

Quando da ratificação por meio da nota de adesão à Convenção de Genebra, 

o Brasil se obrigou a adotar em seu território nacional a Lei Uniforme, que está 
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contida no Anexo I da Convenção de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas 

Promissórias (que visava a estabelecer normas básicas e princípios norteadores dos 

títulos cambiais para que, uniformizados, evitassem-se os conflitos nas relações de 

direito dos títulos decorrentes), com exclusão dos artigos objeto das reservas 

previstas no Anexo II da mesma Convenção.  

 Diz a alínea 1ª do Decreto que deu vigência à Lei:  

Convenção para adoção de uma Lei Uniforme sobre letras de câmbio 
e notas promissórias, anexos e protocolo, com reservas aos artigos 
2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 do Anexo II.  

 

 Verifica-se a ambiguidade da redação do texto legal, pois não fica claro se a 

intenção do legislador foi de excluir as reservas correspondentes aos artigos citados, 

ou se pretendeu adotar as citadas e recusar vigência às reservas não 

compreendidas nos artigos não citados do mesmo Anexo. É inegável a imperfeição 

da redação do texto do Decreto para a correta compreensão da intenção do 

legislador, eis que não se sabe quais são, efetivamente, as reservas a serem 

observadas. 

 Levando em conta toda a sistemática tradicional brasileira, chega-se à 

conclusão de que os artigos mencionados no Decreto foram adotados como 

reservas pelo Brasil, ficando excluídas as não adotadas, ou seja, as dispostas nos 

artigos não mencionadas no Decreto. Se analisado de forma diversa do pensamento 

acima exposto, entendendo-se que a Lei Uniforme foi adotada com reserva aos 

artigos declarados no Decreto 57.663/66, no sentido de que teriam sido adotadas as 

reservas dos artigos não mencionados, ter-se-ia a adoção de uma sistemática 

estranha, com institutos cambiários estranhos aos conhecidos pelo sistema 

brasileiro. 

O Anexo I deve ser conjugado, destarte, com os artigos não riscados do 

Anexo II, verificando-se se suas disposições foram derrogadas ou modificadas por 

alguma das treze reservas efetivamente adotadas pelo Brasil. Diante desta 

constatação, cabe destacar três posicionamentos distintos a respeito da natureza e 

consequências daquelas reservas. O primeiro posicionamento é de Fábio Konder 
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Comparato (Disponível em: <http:// xa.yimg.com>. Acesso em: 01 maio 2013) que, 

assentado no pensamento de Adolfo Maresca, entende que as reservas 

apresentadas no Anexo II têm intenção derrogatória dos correlatos artigos do Anexo 

I, cabendo a cada um dos países aderentes exercer a faculdade prevista na reserva 

adotada, sob risco de entrarem em vigor todos os dispositivos da Lei Uniforme. Para 

o autor, a jurisprudência do Supremo ainda não é suficientemente explícita no que 

se refere às consequências da falta de pronunciamento do legislador brasileiro sobre 

as matérias objeto de reserva, nas leis uniformes, em uma questão de capital 

importância, vez que essas reservas atingem pontos substanciais da 

regulamentação unitária.  

Outra posição é a adotada por Antônio Mercado Júnior, que partiu do principio 

de que a manifestação dessas reservas pelo governo brasileiro implicou desde logo 

a rejeição dos textos da lei sobre os quais elas incidem, independentemente de 

qualquer pronunciamento especifico do nosso legislador. Assim sendo, escreveu: 

A matéria objeto dessas reservas ou já está regulada em nossas leis, 
ou não está. No primeiro caso, as normas vigentes subsistirão, como 
disposições extravagantes, não derrogadas pela Lei Uniforme, em 
virtude mesmo das reservas. No segundo caso, a eventual lacuna de 
nosso direito subsistirá enquanto não editadas normas que as 
supram. 

 
Em consonância a este entendimento, havendo norma do Anexo I alcançada 

pela reserva do Anexo II, e estando a matéria já disciplinada na Lei Brasileira, ter-se-

á uma reserva derrogatória do texto uniforme, cancelando-se a disposição do Anexo 

I e substituindo-a pela norma correspondente da lei cambial brasileira ou outra lei 

interna pertinente. No caso de a matéria da norma do Anexo I ser alcançada pela 

reserva do Anexo II e não se encontrar regulada pela legislação nacional, a reserva 

não será do tipo derrogatória, ou seja, não derrogará a lei uniforme, que prevalecerá, 

enquanto não editadas normas que a supram. Se o Anexo II nada disser, vale o que 

ficou dito no Anexo I. 

 O terceiro entendimento tem apoio de Werter Faria e da jurisprudência 

pertinente, cuja linha de pensamento conclui que o legislador não visou à adoção 

integral do Anexo I. A partir de 1908, os artigos 354 a 427 do Título XVI do Código 

Comercial Brasileiro de 1850, que tratava das letras, notas promissórias e créditos 

mercantis, foram revogados expressamente pelo Decreto n° 2.044, de 31 de 
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dezembro de 1908, projeto do doutor João Luiz Alves, com a oitiva do 

desembargador José Antônio Saraiva, e a fundamental influência do jurista Rodrigo 

Otávio, que representou o Brasil em Haia. Passou a existir, no Brasil, então, uma Lei 

Cambial sobre letras de câmbio, notas promissórias e operações cambiais, em 

substituição aos dispositivos até então existentes, elaborada com base na Lei alemã 

acerca do Direito cambial e em meio a alguns movimentos em prol da unificação, 

sendo considerada por jurisconsultos influentes como um diploma de excelente 

qualidade e de destaque internacional. 

 Com o advento do Decreto 57. 663/66, inserindo no Direito interno a 

Convenção para a adoção de uma Lei Uniforme sobre letras de câmbio e notas 

promissórias, resultado dos movimentos pela unificação da legislação cambial, muito 

se questionou sobre a vigência daquele Decreto. Para o referido autor, não foi 

substituído totalmente o decreto cambial brasileiro. Assim, não haveria necessidade 

de manifestação legislativa quanto às reservas apresentadas no Anexo II, visto que 

a matéria reservada já se revelava disciplinada pelo referido decreto. A matéria 

reservada estranha às normas brasileiras ficaria na dependência de provimento legal 

pertinente. 

 O Decreto n° 2.044/1908 teria, de acordo com a Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, em seu art. 2°, caput, vigência permanente até o advento de 

uma outra lei modificadora ou revogadora dos seus dispositivos, uma vez que não 

se destinava à vigência temporária. O Decreto Introdutório do Estatuto Uniforme não 

faz referência à revogação expressa da lei anterior; contudo, determina que sejam 

executadas e cumpridas as disposições da Lei Uniforme sobre letras de câmbio e 

notas promissórias com a observância das reservas assinadas pelo Brasil. Aqueles 

dispositivos da Lei Brasileira contrários ao disposto na Lei Uniforme perderam sua 

vigência com a entrada em vigor desta, justamente pela incompatibilidade; os 

demais dispositivos não contrários, no entanto, continuam a viger, podendo ser 

aplicados sem qualquer prejuízo naqueles casos em que não há regra uniforme ou 

nos facultados por disposição da própria Lei Uniforme, dado que não regulou ela 

toda a matéria.  
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 Não haveria por que revogar toda a lei se não há disposição expressa 

obrigando sua ab-rogação. Pode-se afirmar que, no caso, houve uma derrogação de 

alguns dispositivos, evidentemente aqueles que não puderam ser aproveitados pela 

sua estrutura contrária à ordem, continuando vigentes os preceitos daquele Decreto 

quando não houver correspondência na lei genebrina, qualificando-se a legislação 

acerca da letra cambial e da nota promissória como mescla entre a Lei Uniforme de 

Genebra e a Legislação Interna. Ressalte-se, porém, que a via escolhida em 1966 

para fazer valer a Convenção de Genebra no direito brasileiro (Decreto nº 57.663 do 

Executivo), não foi a tecnicamente correta. O Decreto nº 2.044/08 possui status de 

lei ordinária, e sua revogação não pode ocorrer por meio de simples Decreto do 

Poder Executivo, mas apenas por outra lei, segundo concepção de Fábio Ulhoa 

Coelho (2012). 

 

4.1  A Letra de Câmbio na Lei Uniforme 

No Brasil a letra de câmbio é um título de crédito pouquíssimo utilizado, haja 

vista que, nas operações comerciais e prestações de serviços, é a duplicata o título 

de crédito que pode ser sacado.  

No direito brasileiro, a matéria da letra de câmbio é regulamentada pelo 

Decreto n.º 2.044, de 31 de dezembro de 1908, que define a letra de câmbio e a 

nota promissória e regula as operações cambiais, bem como o Decreto n.º 57.663, 

de 24 de janeiro de 1966, que promulgou as convenções para adoção de uma lei 

uniforme nas matérias mencionadas. Assim, mediante a publicação deste decreto, a 

Lei Uniforme de Genebra foi convertida em lei interna, tornando-se, a partir de então, 

eficaz, conhecida e com executividade obrigatória.   

Quando da ratificação da Convenção de Genebra, o Brasil assumiu o 

compromisso de adotar em seu território nacional a Lei Uniforme, que está contida 

no Anexo I da Convenção de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas 

Promissórias, de junho de 1930, com exclusão dos artigos a que se referem as 

reservas previstas no Anexo II da mesma Convenção.  

Destaca-se que a Lei Uniforme de Genebra visava a estabelecer normas 

básicas sobre a matéria da letra de câmbio e a da nota promissória, conservando os 



113 
 

O DESAFIO REMANESCENTE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA NO BRASIL: a reserva do artigo 3.º, anexo ii, referente 
à letra de câmbio em branco – p. 92-119 

 

princípios norteadores dos títulos de crédito para que, com a uniformização das 

temáticas referidas, pudesse evitar conflitos nas relações de direito decorrentes. 

Contudo, conforme explicitado no item 4 deste trabalho, a Lei Uniforme não regula 

completamente a matéria da letra de câmbio, em razão das diversas reservas 

formuladas à Convenção de Genebra e adotadas pelo Brasil.  

Diante disso, busca-se, no presente estudo, enfatizar a temática da letra de 

câmbio na Lei Uniforme de Genebra, especificamente da chamada letra de câmbio 

em branco, a que se refere a Reserva do Artigo 3.º, do Anexo II, que se segue: 

Qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de 
não inserir o art. 10 da lei uniforme na sua lei nacional. 

 

Através do artigo 3.º, do Anexo II, o Brasil reservou-se a faculdade de não 

adotar o instituto da letra de câmbio em branco no ordenamento jurídico nacional. 

Depreende-se do exposto que, na Lei Uniforme de Genebra, a matéria da letra de 

câmbio em branco é regulada pelo artigo 10 do mencionado diploma legal, segundo 

o qual se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido completada 

contrariamente aos acordos realizados, não poderá a inobservância desses acordos 

ser motivo de oposição ao portador, salvo se tiver adquirido a letra de má-fé ou, ao 

adquiri-la, tenha cometido uma falta grave.  

 

4.2  A reserva do artigo 3.º, anexo II, do Decreto n.º 57.663/66  

A doutrina considera letra em branco ou incompleta aquela que não contém, 

por ocasião da sua criação, algum dos requisitos considerados necessários, 

deixando claro para o tomador que deverá ser preenchido conforme suas instruções. 

A primeira consequência decorrente de tal entendimento diz respeito à possibilidade 

de esta letra circular apenas com a assinatura do emitente, pois, efetivamente, este 

é o único requisito verdadeiramente essencial, sem o qual o título não existe.  

Deste modo, é possível afirmar que, admitindo-se a letra em branco ou 

incompleta no momento da sua emissão, nem por isto deixa de ser válida a 

obrigação assumida pelo sacador, emitente do título, pois ele fica com sua 
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assinatura vinculada àquela obrigação, abrindo-se a possibilidade ao tomador de 

preenchimento da cártula posteriormente, dado que aquele que adquire um título 

incompleto ou em branco adquire, naturalmente, o direito de completá-lo. Tal direito, 

porém, não é ilimitado ou autônomo, mas, sim, limitado (uma vez que devem ser 

observados, ao ser preenchido, os ajustes efetuados de comum acordo com o 

sacador, não podendo ser completado conforme sua vontade) e derivado, no sentido 

de não haver adquirido aquela liberdade própria dos títulos, mas, sim, uma 

derivação, pois o direito autônomo existente do título não é do tomador-beneficiário, 

mas do sacador (TIMMERS, 2003). 

A Lei Uniforme estabeleceu em seu artigo 10 do Anexo I a impossibilidade de 

oposição do preenchimento abusivo do título ao terceiro portador de boa-fé que não 

teve intenção de prejudicar o sacador, ao acreditar ser seu direito legítimo e a 

obrigação, registrada no título, de acordo com a vontade do subscritor. A situação 

não terá o mesmo procedimento se configurada a hipótese de má-fé ou culpa grave 

na aquisição do título, quando o portador o preencheu em desconformidade com o 

previamente estabelecido com o sacador, visando a obtenção de lucro ilegítimo, ou 

terceiro o recebeu, sabendo do preenchimento abusivo, apenas para evitar que o 

sacador pudesse reclamar do portador. Diante destas situações que se apresentam 

é que a legislação não ficou inerte, não deixando descoberto o sacador (TIMMERS, 

2003).  

Verifica-se que a Lei, com a inclusão desta norma, preserva o princípio 

cambial da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé. Em uma palavra, ao 

exigir que seja provada a má-fé do terceiro, a norma exime esse mesmo terceiro, em 

contrapartida, do ônus de provar sua boa intenção (boa-fé subjetiva) quanto ao 

exercício do direito decorrente do título, protegendo-o. 

A regra da inoponibilidade da exceção do preenchimento abusivo pelo 

portador de má-fé, prevista no artigo 10 do Anexo I do Decreto n° 57.663/66, foi 

repelida pelo artigo 3° do Anexo II do mesmo Decreto. Desta forma, tendo o Brasil 

adotado esta reserva do Anexo II, não fez incluir em seu sistema jurídico a norma 

estabelecida naquele artigo do Anexo I. Então, permanece em pleno vigor o artigo 3° 

do Decreto n° 2.044/1908, eis que correlato, pelo qual a letra pode ser emitida em 

branco ou incompleta sem todos os seus requisitos, que deverão ser completados 
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para a regularidade da cártula. Serão eles considerados como se tivessem sido 

preenchidos ao tempo da emissão, uma vez que o dispositivo legal não questiona o 

momento do lançamento dos requisitos, admitindo, no entanto, prova em sentido 

contrário, em caso de má-fé. A culpa grave não foi admitida na Lei nacional, 

estando, por força da reserva, excluída do ordenamento (MENEZES. Disponível em: 

<www.bocater.com.br/artigos/mmm_cessao_circ.pd>. Acesso em: 02 maio 2013).  

A Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal corrobora o disposto no art. 3° do 

Decreto n° 2.044/1908, admitindo a criação do título em branco. Dela se depreende 

que a letra pode ser emitida ou aceita com omissões, devendo, contudo, estar 

totalmente preenchida no momento de sua cobrança ou de sua contestação, sempre 

em conformidade com o previamente estipulado pelas partes diretamente 

envolvidas. 

 

5 Análise Jurisprudencial 

 

5.1 Julgado 1 

Número do processo:  1.0481.06.063258-7/001  
Relator:  CABRAL DA SILVA  
Relator do Acórdão:  CABRAL DA SILVA  
Data do Julgamento:  27/11/2007  
Data da Publicação:  07/12/2007 

 

EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR - LETRA DE CÂMBIO - 
FALTA DA DATA DE EMISSÃO - REQUISITO ESSENCIAL - 
NULIDADE EX OFICIO - VOTO VENCIDO. A execução fundada em 
letra de câmbio, sacada sem data de emissão, é nula. Preliminar 
instalada e execução extinguida. V.V.: A ausência de data de 
emissão na cambial, reconhecido o negócio originário pelo devedor, e 
comprovado por contrato, constitui irregularidade sanável que não 
vicia o título. Em contrato de câmbio feito em moeda estrangeira, a 
atualização do débito deve ser feita pela cotação do dia do 
pagamento. (Des. Alberto Henrique)  

BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0481.06.063258-7/001 - COMARCA DE 

http://www.bocater.com.br/artigos/mmm_cessao_circ.pd
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PATROCÍNIO – 10ª CÂMARA CÍVEL – APELANTE (S): BANCO DE 
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - APELADO (A)(S): 
MÁRCIO FARIA SUA MULHER E OUTRO (A)(S) - RELATOR: 
EXMO. SR. DES. CABRAL DA SILVA SILVA (Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5937827/1048106063258
70011-mg-1048106063258-7-001-1-tjmg/inteiro-teor>. Acesso em: 02 
maio 2013). 

 

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a cártula pode 

ser emitida em branco, o que possibilita ao credor o seu preenchimento até o 

ajuizamento da execução, e a ausência da data de emissão do título também pode 

ser suprida pelo portador da cártula, mas, tão-somente, até a execução, na medida 

em que ele possui mandato tácito para tanto, pois aquele que adquire um título 

incompleto ou em branco adquire, naturalmente, o direito de completá-lo. A matéria 

já se encontra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal: "Súmula 387: A cambial 

emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de 

boa-fé antes da cobrança ou do protesto".  

Todavia, no caso dos autos, os títulos de crédito encontram-se maculados, 

uma vez que a data da emissão sequer foi preenchida, encontrando-se o campo 

“data” em branco, fato este que os nulificam, tal qual a nota promissória desprovida 

de data de emissão, que também não apresenta eficácia executiva.  

No caso concreto a que se faz menção, julgou-se extinto o feito sem 

julgamento de mérito, ante a ausência de requisito formal da cártula. O estudo dos 

requisitos essenciais da letra de câmbio remete à conjugação dos dispositivos 

contidos no Decreto 2.044, de 31 de dezembro de 1.908, com a Lei Uniforme, 

Decreto 57.663, de 24 de janeiro de 1966.  

A ausência de data de emissão na cambial, reconhecido o negócio originário 

pelo devedor, e comprovado por contrato, constitui irregularidade sanável que não 

vicia o título se preenchida até o ajuizamento da execução, desde que em 

conformidade com o avençado entre o tomador e o sacador. 

5.2 Julgado 2 

CONVENÇÃO DE GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE 
CÂMBIO E NOTAS PROMISSÓRIAS - AVAL APOSTO A NOTA 
PROMISSÓRIA NÃO REGISTRADA NO PRAZO LEGAL - 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5937827/104810606325870011-mg-1048106063258-7-001-1-tjmg/inteiro-teor
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5937827/104810606325870011-mg-1048106063258-7-001-1-tjmg/inteiro-teor
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IMPOSSIBILIDADE DE SER O AVALISTA ACIONADO, MESMO 
PELAS VIAS ORDINÁRIAS. VALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 427, 
DE 22.01.1969. EMBORA A CONVENÇÃO DE GENEBRA QUE 
PREVIU UMA LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E 
NOTAS PROMISSÓRIAS TENHA APLICABILIDADE NO DIREITO 
INTERNO BRASILEIRO, NÃO SE SOBREPÕE ELA ÀS LEIS DO 
PAÍS (grifo nosso), DISSO DECORRENDO A 
CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE VALIDADE DO DEC-
LEI Nº 427/69, QUE INSTITUI O REGISTRO OBRIGATÓRIO DA 
NOTA PROMISSÓRIA EM REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA, SOB PENA 
DE NULIDADE DO TÍTULO. SENDO O AVAL UM INSTITUTO DO 
DIREITO CAMBIÁRIO, INEXISTENTE SERÁ ELE SE 
RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO CAMBIAL A QUE FOI 
APOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO. 

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO DE 
GENEBRA, LEI UNIFORME SOBRE LETRAS DE CÂMBIO E NOTAS 
PROMISSÓRIAS. RE 80.004/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 1977 
(Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaD
etalhe.asp?s1=000105263&base=baseAcordaos>. Acesso em: 
02 maio 2013). 

 

Nem todos os dispositivos da Lei Uniforme entraram em vigor no Brasil. 

Valendo-se de possibilidade oferecida pela própria Convenção, o Brasil assinalou, 

quando de sua adesão, determinadas reservas, resguardando-se o direito de 

introduzir parcialmente, em seu ordenamento interno, o texto da lei genebrina. Em 

virtude daquelas, este texto ficou relativamente lacunoso. 

Considera-se, em consequência, não incorporado ao direito interno brasileiro 

o preceito da Lei Uniforme atingido pela reserva adotada pelo Brasil, prevalecendo 

assim, nesse particular, o correspondente ao Decreto n° 2.044 de 1908; não 

havendo o uso daquela, revogada estará pela norma da Lei Uniforme a Lei 

Brasileira. Continuará vigente o preceito do Decreto quando não houver preceito 

correspondente ao da lei genebrina, que não conseguiu esgotar todos os pontos 

pertinentes relativos à matéria cambial. 

Conclusão 

Do quanto foi exposto acima, salta às linhas o dificultoso percurso no Brasil 

da Lei Uniforme de Genebra, desde sua aprovação, em 1930, adesão, em 1942, até 

sua ratificação com reservas, em 1966, pelo Poder Executivo, não perdurando mais 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000105263&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000105263&base=baseAcordaos
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dúvidas, atualmente, no ordenamento jurídico pátrio. O julgador apresenta 

fundamental importância neste processo, pois, no caso concreto, deverá observar o 

disposto na Lei Uniforme e nas reservas adotadas para, então, buscar uma solução 

na lei brasileira.  

A reserva deverá ser aplicada em consonância à legislação nacional, 

havendo-se norma brasileira que integre a lacuna apresentada pela Lei Uniforme. 

Manter-se-á, portanto, em vigor, tanto a referida lei quanto a lei pátria, que poderão 

conviver em perfeita harmonia. Apresentam as reservas o condão de permitir a sua 

utilização de forma conjugada com a legislação brasileira, visando à obtenção do 

melhor resultado. Caso não haja previsão adequada, o julgador não deverá aplicar 

somente a Lei Uniforme nos moldes de sua redação, mas também princípios e 

funções cambiárias. 
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INTRODUÇÃO 
 
Em contrapartida com o modelo proveniente do senso comum que se 

tem de professor, esse trabalho traz como enfoque a adição e trabalho da 

afetividade na relação docente-discente, partindo do pressuposto que é possível dar 

espaço para uma aprendizagem significativa e duradoura a partir de um ambiente 

favorável para exposição e discussão de sentimentos, opiniões, questionamentos e 

dúvidas, sejam eles de quaisquer naturezas, podendo melhor explicar 

comportamentos apresentados, tanto por parte do mestre, quanto pela parte do 

aluno, ocasionados pelo motivo em questão. 

 
As interações em sala de aula são construídas por um conjunto de 
variadas formas de atuação, que se estabelece entre partes 
envolvidas, e a mediação do professor em sala de aula, seu trabalho 
pedagógico, e sua relação com os alunos, fazem parte do papel do 
professor. A afetividade não se limita a carinho físico, e muitas vezes 
se dá em forma de elogios superficiais, ouvir o aluno, dar importância 
às suas ideias, etc. É importante destacar essa forma de afetividade, 
pois às vezes nem percebemos que pequenos gestos e palavras são 
maneiras de comunicação afetiva. (MELLO; RUBIO, 2013, p.09). 

 

Este trabalho tem como objetivo expor a pesquisa sobre o assunto e 

relatar a experiência de duas bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) – subprojeto Psicologia – que durante suas práticas escolares 

trabalharam com alunos de uma escola pública da cidade de Franca, São Paulo, 

colocando à prova o tema pesquisado.  
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OBJETIVO 
 

Este artigo objetiva provar a importância da relação afetiva entre o 

professor e o aluno para a efetividade de uma boa aprendizagem. Destaca-se a 

importância da natureza do trabalho docente como a mediação da relação 

cognoscitiva entre o aluno e o docente. 

 O PIBID é um projeto no qual oferece bolsas de iniciação à docência 

aos alunos de cursos presenciais que se dediquem a prática do ensino nas escolas 

públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério 

na rede escolar. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas 

de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a 

educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e 

municipais.  

Além disso, têm-se vários outros objetivos com esse projeto, que são 

incentivar a formação de professores para a educação básica; valorizar o magistério; 

promover a melhoria da qualidade na educação básica; promover articulações entre 

a educação superior e a educação básica no sistema público; elevar a qualidade das 

ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professor; fomentar experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador; valorizar o espaço da escola 

pública como compromisso de experiência e promover aos futuros professores 

participação e conhecimento da realidade na escola. 

Juntamente com os objetivos do projeto PIBID este artigo foi 

confeccionado a fim de reunir cientificamente a experiência tida na Escola Estadual 

Mário D´élia assim como a efetivação das relações afetivas com os alunos.  
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O PROFESSOR E SUAS FUNÇÕES  
 

De modo objetivo, a função de um professor é ministrar aulas a partir 

de sua formação, seja ela em Pedagogia, como para a Educação Infantil e 

Fundamental, ou em qualquer que seja sua especialização, para o Ensino Médio em 

diante. É seu dever transmitir conhecimento e fomentar a curiosidade de seus 

alunos em relação à matéria proposta, bem como a manutenção da aprendizagem e 

avaliação da mesma, cabendo à sua escolha os melhores métodos para realizar 

todo o processo. Porém, será que essas incumbências são tão simples assim? Será 

que o papel de um professor se restringe simplesmente a preparar o conteúdo, 

explicá-lo e avaliar se obteve êxito em sua função? Sabemos que essa não é a 

realidade, sendo algo complexo e que exige dedicação por parte do professor. 

Um indivíduo vive em ambiente escolar por no mínimo 13 anos, o que 

de fato atravessa suas fases de desenvolvimento e maturação. O professor, então, 

com seu dom de ensinar e se tornar um exemplo, sendo ele positivo ou negativo, e 

acaba por influenciar muito na formação de ideias e tomada de decisões de seus 

alunos, tanto de modo individual, como eliciando comportamentos gerais 

significativos em uma mesma sala.  

É importante ressaltar que atrás de um papel de professor ou de aluno, 

há uma pessoa, uma história, milhares de experiências, formas diferentes de pensar, 

de aprender, de se comportar, e é dessa individualidade subjetiva que se cria a 

necessidade do dinamismo em sala de aula, para que o processo de aprendizagem 

possa ser mais significativo para aquele que não apenas a assiste, mas a vive.  

O aluno é um solo, algumas vezes chega até o professor já fértil, e 

outras vezes precisa ser preparado para o plantio. Em ambas as situações são de 

suma importância que seja cultivado para que possa florescer e frutificar. Para isso, 

o professor conta com duas ferramentas poderosas: afeto e empatia, procurando 

sempre entender que cada aluno possui seu ritmo, sua forma de aprender e 

reproduzir, que seus métodos nem sempre vão ser positivos, sendo necessário 

repensar suas estratégias a todo o momento.  

Outra característica essencial é auxiliar os alunos a pensarem por si 

mesmos, cuidando de seus valores e ideais, valorizando tudo aquilo pode fazer por 
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conta própria e suas habilidades, mostrando-nos como ver e modificar o mundo com 

seus próprios olhos e mãos.  

O papel de um mestre de sala não é apenas transmitir conhecimento, 

não apenas ensinar, mas também aprender a cada momento. É auxiliar seu aluno 

em suas dificuldades e reforçar seus talentos, procurando estar lado a lado de seus 

companheiros de sala e aprendizado, em uma relação de confiança e afetividade no 

qual todos os presentes possam caminhar juntos em direção à aprendizagem 

significativa e duradoura, na qual os alunos não apenas vejam a informação, mas 

sim a viva e a signifique para si, construindo aos poucos o indivíduo que vai se 

tornar. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 
Os métodos de ensino usados dentro da sala de aula consideram-se 

de extrema importância, pois são eles os meios para alcançar objetivos gerais e 

específicos de ensino. Tem-se, assim, que as características dos métodos de 

ensino: estão orientados para os objetivos, implicam numa sucessão planejada de 

ações, e por fim requerem a utilização de meios. 

Existem vários tipos de métodos para serem utilizados durante o 

ensino, mas todos devem assegurar a relação do conhecimento com a prática, 

garantir a solidez dos conhecimentos, ser compreensível e possível de ser 

assimilado, e assentar-se na unidade ensino-aprendizagem para o que o aluno 

possa realmente ter uma aprendizagem concreta. 

O professor precisa realizar um planejamento para escolher o método 

de ensino, que deve se adequar a instituição, aos objetivos pré-estabelecidos da 

educação, ao perfil da sala de aula e aos recursos que tem para utilizar os métodos.  

Atualmente utilizamos dois métodos para transmitir o ensino aos 

alunos. O primeiro é o método de exposição e construção de conhecimento, que 

consiste em o aluno assumir uma posição ativa perante a matéria explanada, 

construindo junto com o professor o conhecimento, como uma troca em que um 

complementa o conhecimento do outro. A exposição do conhecimento pode ser de 

vários tipos de exposição: verbal, demonstração, ilustração, exemplificação. 

 O segundo método é o de trabalho independente que consiste em 

tarefas dirigidas e orientadas pelo professor para os alunos resolverem de maneira 

independente, criativa, e relaciona-lo com a prática cotidiana. Este método tem a 

atitude mental do aluno, seu ponto forte. Tem também a possibilidade de apresentar 

fases com a tarefa preparatória, tarefa de assimilação de conteúdos, e tarefa de 

elaborarão pessoal.  

É imprescindível que o método de ensino tenha efeitos positivos sobre 

o processo de ensino\aprendizagem e para medir esses efeitos a maneira mais 

comum é avaliar o rendimento da sala por avalição. As avaliações podem ser de 

diversas maneiras, com diversos tipos de aplicação, sempre se adequando a sala e 

o aluno.   
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O modo como avaliamos a eficiência dos métodos é realizando 

periodicamente atividades reflexivas e de fixação. Além de realização de dinâmicas 

e confecção de materiais artísticos com expressão do conteúdo dado. 

Os meios de ensino e os recursos matérias mais utilizados nas aulas 

são a exposição no Data Show por meio de uma televisão, o quadro-negro (lousa), 

papel e caneta.  
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PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E O AFETO 

 
Segundo MELLO e RUBIO (2013, p.14) a afetividade é também um 

estado psicológico que permite que o ser humano se expresse e demonstre suas 

emoções a outro indivíduo, criando laços dos mais diversos níveis, o que gera 

carinho, respeito, saudade, confiança, intimidade, modificando nossas disposições a 

agir.  

No processo de ensino-aprendizagem, a afetividade se faz mais do que 

necessária. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, é necessário que muito 

antes se estabeleça uma relação de confiança entre professor e aluno, bem como o 

respeito e a identificação em pelo menos um aspecto, para que o discente esteja 

aberto para novas informações, para questionar e significar todo o conteúdo que 

está sendo exposto. Para SALTINI (2008, p.18) o ato de ensinar é um exercício de 

imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naquele cujos olhos aprenderam 

a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. 

Um professor significativo produz aprendizagem significativa. Se em 

uma sala de aula há camadas de receio, mágoa, desconfiança, ressentimento, 

decepção, vergonha ou raiva, as chances de haver um bloqueio contra a 

aprendizagem são inúmeras vezes maiores. O ato de ensinar envolve e exige certa 

cumplicidade entre os indivíduos, o que se constrói a partir de pequenas 

intervenções, como sorrir, escutar, respeitar, olhar nos olhos, estar junto, 

percebendo a diferença entre aquilo que é falado, o que é entendido e o que é 

captado. Para SALTINI (2008, p.100), o educador serve de continente para o 

educando, um espaço onde se podem depositar as pequenas construções, um local 

onde elas serão acolhidas e valorizadas, onde o aluno é aceito e acolhido, 

despertando a vida na curiosidade e no aprendizado. 
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ASPECTOS COGNITIVOS DA INTERAÇÃO AFETIVA 
 

 Partindo do pressuposto que afeto relaciona-se com sentimentos de 

ternura, amor, carinho e simpatia, a afetividade está relacionada entre outros termos 

a estado de humor, motivação, etc. Sabe-se que essas questões atuam juntamente 

em um processo dialético na questão dos vínculos e consequentemente no processo 

ensino\aprendizagem. O estado de humor tanto do professor como do aluno 

influência positivamente ou negativamente o desenvolvimento da aula, e a 

motivação é questão relevante para o aluno estudar e o professor transmitir 

didaticamente o conhecimento. A desmotivação pode levar a uma educação falha e 

consequentemente a uma desvalorização por parte do aluno sobre a educação, a 

instituição e ao professor. 

A interação afetiva entre aluno e professor influencia decisivamente a 

percepção, o sentimento, a memória, a autoestima, o pensamento, à vontade e as 

ações. A percepção, memória e pensamento são aspectos cognitivos que são, 

portanto influenciados pelo afeto.  

Devemos estabelecer relações de empatia com o outro ser humano, 

procurando perceber seus sentimentos, intenções e mensagens. Pois, se afetividade 

esta ligada ao aspecto cognitivo e vice-versa, logo o resultado numa interação nos 

mostra o rumo certo no prosseguimento das atividades de ensino, para que haja 

êxito numa educação com qualidade. 

Para GOULART apud Piaget (2003, p.90), “o desenvolvimento 

intelectual é considerado como tendo dois componentes: o cognitivo e o afetivo”. 

Paralelo ao desenvolvimento cognitivo está o desenvolvimento afetivo. Afeto inclui 

sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral. 

Conforme ZABALA (2001, p.20) elas são inseparáveis, pois, defende que toda ação 

e pensamento comportam um aspecto cognitivo, representado pelas estruturas 

mentais, e um aspecto afetivo, representado por uma energética, que é a 

afetividade. Ou seja, “a afetividade constitui aspecto indissociável da inteligência, 

pois ela impulsiona o sujeito a realizar as atividades propostas”. Segundo LIBÂNEO 
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(2004, p.40) “os educandos alcançam um rendimento infinitamente melhor quando 

se apela para seus interesses e quando os conhecimentos propostos correspondem 

às suas necessidades”.  

Compreende-se, portanto que não se pode separar afetividade e 

cognição, pois a afetividade é vital em todos os seres humanos, de todas as idades 

escolares.  

Conclui-se que os aspectos cognitivos do processo de interação afetiva 

são os movimentos que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender. Sob este 

ponto de vista, o trabalho do professor é um constante vai e vem entre as tarefas 

cognoscitivas e o nível dos alunos. A aprendizagem é, portanto um fenômeno 

extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, 

psicossociais e culturais. Sendo assim, a estrutura cognitiva do aluno tem que ser 

levada em conta em todo o seu processo de interação e da afetividade dos seus 

conhecimentos.  
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ASPECTOS SÓCIO-EMOCIONAIS DA INTERAÇÃO 
AFETIVA 

 

Os aspectos sócio-emocionais que dizem respeito aos vínculos afetivos 

entre professor e aluno, é o modo com que a autoridade de um não descaracteriza 

ou menospreza a autonomia do outro.  

Sabe-se que tanto o professor quanto o aluno tem papéis a serem 

desenvolvidos no contexto escolar, regras a obedecer, limite a cumprir e poder de 

acordo com o papel que tem a desenvolver. 

A problemática decorrente dessa fala é a possibilidade de 

entendimento em que o professor deva abandonar suas atitudes mais rígidas, 

impondo controle sobre a sala e sobre os comportamentos que vêm a desestabilizar 

e nadar contra o que é saudável para o ambiente escolar, porém isso não é correto. 

Um professor deve se impor de forma respeitosa, estabelecendo um contrato com 

os discentes, exibindo e abrindo para discussão e esclarecimento as regras, direitos 

e deveres nos quais cada uma das partes estão defendendo, retomando tal acordo 

sempre que necessário.  
 

Complementa-se então que tanto aluno como professor deverão se 

respeitar mutuamente, e na presença de um conflito ou confusão faz-se necessária 

uma reflexão sobre os motivos que criaram a situação, e os motivos que a mantém. 

A afetividade só pode ser sustentada e mantida a partir do momento em que há 

compreensão e mutualismo, ou seja, a partir do momento em que todos cooperam 

para um ambiente saudável e respeitoso, onde é possível argumentar sobre as 

dúvidas das mais diversas naturezas, de modo com que nem docente, nem 

discente, se sinta, ou seja, de fato, prejudicados ou diminuídos. 

 

 

 

 



130 
 

Irma Benate ; Ana Laura Bachur ; Isabella Nunes 
 

 

 

 

 

A DISCIPLINA NA CLASSE 

 
Dentro da sala de aula, os laços entre professor e aluno deve se 

basear numa delimitação respeitosa entre ambas as partes. No entanto, a disciplina 

é um dos fatores primordiais para que essa relação ocorra dentro de limites 

estabelecidos, com o objetivo de manter o foco do aluno durante o processo de 

aprendizagem, dentro da escola, para que se possua êxito na hora de obter 

conhecimento.  

Uma das grandes dificuldades do professor atualmente em sala de aula 

é a chamado "controle da disciplina". Porém não existe uma fórmula mágica para 

esta tarefa, mas a disciplina na classe está tão diretamente ligada à prática docente, 

quanto à autoridade profissional, moral e técnica do professor. Este conjunto de 

características é que vai determinar a disciplina na classe.  

A questão da disciplina na sala de aula é uma coisa que também vem 

da casa de cada aluno, visto que ela engloba a educação, o respeito e os valores 

morais e éticos que o aluno tem para que então ele transcenda isso dentro do 

contexto escolar.  

 Quando um aluno possui uma boa disciplina, dentro e fora da escola, 

sabendo respeitar o momento de falar, o momento de socializar e como organizar 

seu tempo para estudar e responder as tarefas acontece naturalmente uma melhoria 

do desempenho escolar. Por ser tão positiva, a disciplina não se restringe tão 

somente aos estudos, estando presente por toda a caminhada do indivíduo. 

É necessário, então, compreender que disciplina não é o mesmo que 

rigidez forçada, já que dessa forma existe a possibilidade de não haver o sucesso no 

final.  

Alguns autores debatem o fato de o vínculo afetivo com os alunos 

atrapalhar a disciplina da classe, pois afirmam que o excesso das relações afetivas 

com os alunos inibe o professor de estabelecer limites. Porém constata-se que isto 

não é verdade, visto que o professor tem que manter o seu ponto de equilíbrio e 



131 
 

IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES AFETIVAS ENTRE DOCENTE E DISCENTE – p. 120-138 

 

saber o momento certo de ajudar a turma, e o momento certo de estabelecer limites 

necessários. 

Sabe-se que os vínculos afetivos com os alunos ajudam na realização 

de uma boa disciplina dentro da sala, pois como o professor conhece as questões 

subjetivas do aluno, ele sabe o momento certo de atuar, facilitando a relação entre 

docente e discente. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 Realizamos duas observações participantes no 9º ano D, da Escola 

Estadual Mário D´elia localizada na cidade de Franca-SP. 

Ao chegarmos, no primeiro dia de observação, em nove de abril de 

dois mil e quinze, fomos bem recebidas e os alunos pareciam bastante agitados.  

Era aplicação de prova bimestral e então o professor Tassinari entregou a prova e 

então os alunos começaram a conversar muito até que ele chamasse a atenção. A 

prova foi inteiramente lida pelo professor e em seguida foi aberto espaço para 

dúvidas quanto a questões da prova. Alguns alunos não entenderam e então o 

professor explicou a questão na lousa. Foram colocadas também na lousa fórmulas 

químicas necessárias para a realização da prova. A primeira aula foi inteiramente 

tomada para a leitura da prova que tinha aproximadamente treze questões e a 

segunda aula foi deixada para a resolução da prova. Vários alunos tentaram colar e 

foram advertidos verbalmente pelo professor Tassinari. Conforme os alunos iam 

terminando iam saindo individualmente para ir ao banheiro. Quando faltavam poucos 

minutos para bater o sinal todos os alunos já haviam terminado a prova. De modo 

geral a observação foi produtiva e necessária para entender como funciona a 

dinâmica da sala e dos alunos de modo geral. 

 A segunda observação participante, realizada em dezesseis de abril 

de dois mil e quinze, foi aplicado à recuperação da prova bimestral. Quando 

chegamo-los já estavam posicionados na primeira fileira para realizarem a avaliação. 

Os demais estavam agitados, conversando alto, jogando bolinhas de papel, rindo. 

Sentamo-nos à frente da sala, e o professor chamou a atenção para si para explicar 

aos recuperados as questões que haviam sido pedidas. Enquanto isso, o restante da 

sala permaneceu em silêncio. Explicadas as questões, os recuperados 

permaneceram sem escrever nada na prova, apenas encarando-a fixamente, 

alternando os olhares para o teto e para o chão. Alguns alunos conversaram entre 
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si, mas apenas para fazer piadas sobre alguém que ali passava. Entre os 

recuperados, havia três dos ditos mais bagunceiros, que entregaram a prova em 

branco. Quando um deles tentava responder alguma questão, os outros dois o 

puxavam e riam. Ao final da primeira aula, todos haviam entregado suas provas, 

respondendo no máximo duas questões, a maioria delas com conteúdos que nada 

tinham a ver. A sala, em si, não colaborou com o silêncio para com os colegas, 

permanecendo conversando muito alto e não realizando a tarefa proposta pelo 

professor Tassinari, o que o levou a pedir para Ana Laura para passar em cada 

carteira e anotar os nomes daqueles que não estavam cooperando. Durante toda a 

aula o professor nos pediu anotações por indisciplina e falta de respeito. Anotamos 

também o número daqueles que tinham a saída autorizada, como ir ao banheiro. De 

tempos em tempos, algum aluno vinha até nós, nos perguntar algo como nossos 

nomes, o que fazíamos, mesmo com a apresentação uma vez realizada. Em um 

determinado momento, a inspetora veio à sala convocar alguns alunos que estavam 

de recuperação geral, causando grande choro em uma das alunas que estavam na 

lista. Em outro momento, o diretor entrou na sala aos gritos, dizendo que a sala 

estava atrapalhando a escola toda. Ao soar do sinal, todos deixaram a sala em 

menos de um minuto. 

As aulas foram respectivamente dos temas: Auto Estima Tabela 

Periódica e Alimentação e duas aulas com o tema Sexualidade. Nessas aulas 

transmitimos aos alunos conceitos básicos sobre o tema trabalhado e relacionamos, 

de modo exemplificado, com o cotidiano de cada um, além de apresentar meios para 

se fortalecer e desenvolver as questões apresentadas dentro da sala de aula. 

Utilizamos sempre a apresentação de slides e realização de diversas dinâmicas e 

atividades gerando produtos artísticos do conhecimento, produzido pelos próprios 

alunos.  

 

 
 
 
 
 
 



134 
 

Irma Benate ; Ana Laura Bachur ; Isabella Nunes 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada para a realização desse artigo foi à revisão 

bibliográfica, observação participante e pesquisa de campo do objeto de estudo, que 

seria a importância da afetividade na relação docente e discente. 

Na revisão bibliográfica foram consultadas várias literaturas relativas ao 

assunto em estudo, livros e artigos publicados na internet e que possibilitaram que 

este trabalho tomasse forma para ser fundamentado. Segundo MARCONI e 

LAKATOS (2003, p.40), a pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato 

direto com todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando-o na 

análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. Foi o primeiro 

passo para a confecção desse artigo cientifico. 

 A observação participante é: 
 Trata-se de uma técnica de investigação social em que o observador 
partilha, na medida em que as circunstâncias o permitam, as 
atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de 
pessoas ou de uma comunidade. O objetivo fundamental que subjaz 
à utilização desta técnica é a captação das significações e das 
experiências subjetivas dos próprios intervenientes no processo de 
interação social. (MARCONI; LAKATOS. 2003.p.80) 
 

 Para fazer o relato da experiência na sala de aula foram realizadas o 

total de duas observações participantes dentro do 9º ano D da Escola Estadual 

Mário D´elia., a fim de compreender o modo de funcionamento da sala, e iniciar o 

processo afetivo com os alunos , criando vínculos. A Escola Estadual Mário D´elia 

está localizada na cidade de Franca, no endereço Rua Couto Magalhães, 777 - 

Jardim Consolação. 

A pesquisa de campo, que é a observação dos fatos tal como ocorrem, 

não permitindo isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações 
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estabelecidas tem como objetivo interpretar com base em uma fundamentação 

teórica sólida com o desígnio de elucidar a questão pesquisada, que é a importância 

das relações afetivas entre docente e discente. Para realizar a pesquisa de campo 

foram dadas quatro aulas teóricas e práticas em horários alternados e com temas 

variados durante o período do 1ºsemestre de 2015 no 9º ano D, na Escola Estadual 

Mário D´élia. As aulas são correspondentes à disciplina de Ciências Biológicas 

responsáveis pelo professo Luís Otávio Tassinari, que faz parte do projeto PIBID. 

Utilizou-se a pesquisa qualitativa que se refere a não preocupação com 

os números, mas sim com relação ao aprofundamento e de como o assunto será 

compreendido pelas pessoas. Procurou-se explorar como funciona o processo 

ensino \aprendizagem e como as relações afetivas o modificam.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Realizando uma análise crítica da hipótese levantada para a realização 

desse artigo sabe-se que no contexto atual, na escola Mário D´Elia, os vínculos 

afetivos criados entre os alunos e as bolsistas PIBID foram de grande valia para 

atingir os objetivos das aulas e motivar o processo de ensino\aprendizagem. 

Pode-se perceber que as observações participantes realizadas sempre 

na mesma sala foram imprescindíveis para iniciar a criação dos vínculos com os 

alunos e consequentemente entender o funcionamento global da sala.  

A pesquisa de campo comprovou que existe eficiência no processo 

ensino-aprendizagem quando o docente cria vínculos afetivos com o aluno sempre 

mantendo um equilíbrio.  

  Então a relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, 

do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua 

capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da 

criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Portanto que o professor, 

deve buscar educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível 

numa abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação 

de um cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais. 
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CONCLUSÃO 

 
A partir do trabalho apresentado, do levantamento de dados 

referenciais e da prática didática, foi possível afirmar na importância que a 

afetividade entre docente e discente carrega em um ambiente escolar, favorecendo 

não só para a convivência amistosa das partes, mas também para a maior 

possibilidade de uma aprendizagem significativa. Entendemos que o papel do 

professor precisa ser desconstruído e analisado, de forma com que a postura de 

único dono do saber seja abandonada, fazendo com que a dinâmica das aulas seja 

mais participativos, integrados, igualitários, em um equilíbrio de forma com que os 

direitos e os deveres, tanto do professor, quanto do aluno, sejam mantidos e 

respeitados. A partir do ambiente que favorece a convivência amistosa, o respeito e 

a afetividade, os alunos passam a demonstrar mais interesse pelo que está sendo 

dito, e se sentem mais à vontade para exporem dúvidas, questionamentos e 

opiniões sobre o conteúdo, possibilitando uma aprendizagem mais vívida e 

significativa, transformando os níveis de entendimento e durabilidade do 

conhecimento mais profundo.  

O tempo de vida escolar é muito significante para o tempo geral de vida 

de cada indivíduo. Além de ser uma longa jornada, todas as experiências vividas e 

os valores passados e modificados moldam nossa personalidade e nosso 

organismo. Carregando um papel tão importante e de suma importância, o professor 

que cumpre sua função com amor e respeito, transmite aos alunos mais confiança e 

mais autonomia, ensinando-os e tornando-os mais seguros de suas opiniões e 

questionamentos, em um processo no qual o respeito, a reciprocidade e a 

afetividade são peças fundamentais, produzindo não apenas massa de manobra 

para ideologias governamentais, mas sim, seres pensantes, donos de olhares 
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próprios para o mundo e para si, consequentemente transformando a realidade em 

um lugar mais positivo para se estiver.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em escolas de idiomas, é comum haver níveis diferentes de aprendizagem, 

principalmente se levarmos em consideração variáveis como idade, contato com a língua 

estrangeira, meio sócio-cultural, entre outros fatores. 

O objetivo deste trabalho, que se trata de parte de um projeto de pesquisa em 

andamento, é identificar as dificuldades e/ou facilidades que um aluno, após o período 

crítico, nesse caso, o adulto, enfrenta ao aprender a sintaxe de uma língua estrangeira, 

em especial, a língua inglesa. 

A partir das teorias de aquisição de linguagem, verificamos que, para se aprender 

uma nova língua não depende apenas da individualidade do ser, mas também é 

necessário dominar a estrutura da língua em questão, ou seja, sua organização silábica e 

gramatical. O convívio com outros falantes e a execução de atividades, que aproximam o 

aluno da língua estrangeira que pretende ter domínio, contribuem para a aquisição do 

sistema linguístico.  

Nesse artigo, inicialmente, fizemos uma revisão bibliográfica sobre as teorias de 

aquisição da linguagem, com enfoque nos estudos de Noam Chomsky sobre o período 

crítico em relação à aquisição de uma língua estrangeira. Em seguida, analisamos 

avaliações, mais especificamente, de exercícios sobre a estrutura sintática da língua 

inglesa, de um curso específico de uma escola de inglês, o curso Smart, que é 

direcionado a alunos maiores de 18 anos, visando, prioritariamente, a comunicação por 

meio da língua inglesa. O maior interesse dos que procuram esse curso é para fins 

profissionais. 
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O problema de nossa pesquisa, portanto, é verificar as dificuldades em relação à 

estrutura da língua inglesa dos alunos do curso Smart que já passaram da fase do 

período crítico postulado pela teoria inatista de Noam Chomsky. Para tanto, buscamos 

responder às seguintes questões: É possível verificar dificuldades de aprendizagem da 

sintaxe da Língua Inglesa nos alunos adultos? Quais são as dificuldades e/ou facilidades 

encontradas no desempenho dos alunos por meio das atividades desenvolvidas ao longo 

do curso? O período crítico influencia na aprendizagem de uma segunda língua? 

 
1 AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: algumas concepções 
 

A teoria de aquisição da linguagem vem sendo estudada desde o século XIX, 

quando Ernest Auburtin apresentou a hipótese de que a capacidade para adquirir a 

linguagem se encontra em áreas específicas do cérebro e que cada área se dedica a 

funções linguísticas também específicas.  
Negrão (2013) cita Moro (2008) que apresenta o caso de Monsieur Leborgne, um 

jovem de 21 anos que chegou a um hospital em Paris e permaneceu lá o resto de sua 

vida por possuir um grave problema de linguagem. Em 1861, passou a ser atendido por 

Pierre-Paul Broca que, na semana anterior, havia participado de uma reunião na qual 

Ernest Auburtin apresentou seus estudos possíveis de comprovar a hipótese de que a 

capacidade para linguagem se encontra em diversas áreas do cérebro humano. Porém, 

essas hipóteses eram baseadas em estudos não-anatômicos. Com a morte de Leborgne, 

Broca decide ir além, fez uma necropsia no cérebro dele e descobriu que os problemas 

de linguagem eram advindos de uma lesão no lobo frontal esquerdo. Foi a primeira prova 

anatômica de que certas partes do cérebro são inteiramente responsáveis pela 

capacidade de aquisição da linguagem. Essa área do cérebro passou a ser conhecida 

como a área de Broca e, até hoje, são realizados estudos para entender a relação entre 

cérebro e linguagem. 
No mesmo texto, Negrão (2013) apresenta também o caso das crianças 

selvagens, comprovando o fato de que, para adquirir a linguagem, é necessário um 

estímulo para o cérebro, pois essas crianças começaram a desenvolver a linguagem a 

partir do momento em que foram reintroduzidas ao meio social. Outra hipótese foi aberta 
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a partir do caso da menina Genie a respeito da existência de um período crítico para a 

aquisição da linguagem,ou seja, após esse período a criança não é capaz de adquirir 

certas capacidades linguísticas da mesma forma se estivesse em contato direto com os 

estímulos necessários para o desenvolvimento da linguagem desde cedo. Genie, com 

quase 2 anos de idade, foi abandonada em um cômodo pequeno de sua casa onde ela 

permaneceu até seus 13 anos e 7 meses sem interagir com o meio social. Após ser 

resgatada, uma linguista, Susan Curtiss, acompanhou o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem de Genie.  
Curtiss (1977) conta que durante os cinco anos que acompanhou a menina, houve 

muito progresso em sua linguagem, porém, “[...] sua fala, [...] estava muito distante da 

fala de uma jovem de sua idade” (NEGRÃO, 2013, p.92). O caso abriu uma grande 

lacuna na “Hipótese do Período Crítico”, pois o interesse no estudo deixou de responder 

se a criança consegue adquirir a linguagem após esse período, por volta dos 14 anos, 

idade na qual Genie foi encontrada, e passou a ser quais aspectos da linguagem a serem 

aprendidos são necessários até esse período de forma a não causar um déficit de 

aquisição nativa da linguagem. Como comprovado, Genie foi capaz de progredir e 

adquirir a habilidade de linguagem, porém os experimentos feitos levaram à conclusão de 

que Genie estava adquirindo linguagem com o lado direito do cérebro e não o esquerdo. 

Negrão (2013, p. 92) afirma que 
 

O caso de Genie aqui discutido oferece evidência não só para a natureza 
biológica da linguagem, mas também para o fato de que há um período em 
nossas vidas para que adquiramos uma língua intuitivamente, com rapidez 
e sem dificuldades. 

 
Há também o caso da menina Isabelle, que escapou de uma prisão domiciliar aos 

6 anos de idade e teve mais facilidade com a aquisição da língua, pois, em dois anos, ela 

já falava como as crianças de sua idade, ao contrário de Genie, que com 14 anos, não 

conseguiu o mesmo progresso. Esses dois fatos comprovam que há um desenvolvimento 

melhor quando a criança aprende uma língua em seu período crítico. 

Scarpa (2004), também se refere ao período crítico, afirmando ser a fase que, 

segundo estudiosos, a criança tem mais facilidade no aprendizado para tentar ter o 

domínio de uma segunda língua. Segundo Scarpa, se o aprendiz não tiver desenvolvido o 
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aprendizado dessa segunda língua em seu período crítico, é bastante provável que o 

falante enfrentará dificuldades na escrita e, principalmente, na fala, causando, talvez, 

algum estranhamento aos ouvidos dos falantes nativos. 

Scarpa afirma ainda que a linguagem vem provocando especulações entre os 

linguistas há muito tempo. No Egito antigo, eram feitas experiências com crianças que, 

confinadas desde quando nasciam, não teriam contato com outros indivíduos e, assim, 

seria possível observar ao completar dois anos de idade, como a linguagem se 

manifestava. Acreditava-se que, se a criança não tivesse contato com nenhuma 

linguagem, ela emitiria palavras pertencentes à língua mais antiga do mundo. 

Ao longo dos anos, diversos pesquisadores formularam teorias que dizem respeito 

à aquisição da linguagem. Uma dessas teorias é dado o nome de behaviorista, exposta 

pelo psicólogo norte-americano Frederic Skinner. Skinner (1974) estabelece uma 

comparação que se refere aos gregos e suas formas de concepção de 

estímulos-respostas. Para ele, o indivíduo responde aos estímulos ao seu redor, pois 

percebe e captura os dados que são estabelecidos em um ambiente, tendo em vista que 

os seres podem armazenar dados em suas memórias e, no futuro, restabelecer as 

conexões com os dados em questão, para utilizá-los em algum momento adequado. Em 

resposta, Skinner apresenta uma visão oposta, ou seja, o ambiente é o núcleo da 

representação estímulo-resposta e não o recebedor de todos estes processos 

estabelecidos à sua volta. O ambiente se caracteriza no corpo, em resposta há um 

processo de todas as experiências ali vivenciadas. Sendo assim, eventualmente, revive 

no indivíduo criando a resposta para todas as informações. 

A respeito do comportamento verbal, os psicólogos relatam que a aquisição da 

linguagem pela criança é feita de maneira que a língua é um processo de aquisição por 

meio do contato, possibilitando o armazenamento da estrutura e internalizando em seu 

subconsciente. Nesse contexto, a linguagem tem a função de expressar ideias e as 

palavras e frases são artifícios que o ser humano utiliza para ter diálogos com outro ser 

da mesma espécie. Skinner estabelece uma linha de raciocínio entre aprender uma 

língua desde o início, quando criança, e outra maneira que é falar uma língua com a ajuda 

de uma gramática ou dicionário. A criança que absorveu a língua em uma comunidade 

verbal teve esse contato natural, assimilou sua construção natural, já o aprendizado de 
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uma segunda língua se torna algo mecanizado, que não é natural, pelo fato de o 

aprendiz, que não viveu na comunidade verbal de origem, não teve o contato enquanto 

criança. 

Em contraposição às ideias comportamentalistas de Skinner, Noam Chomsky, 

linguista norte-americano, defende a teoria inatista, ou seja, a concepção de que 

possuímos um dispositivo inato em nossa mente apto para aquisição da linguagem desde 

que nascemos. Não só os estímulos vão desenvolver a capacidade de linguagem, mas 

uma criança irá adquirir a língua da comunidade em que ela se encontra imersa. Por volta 

dos dois anos de idade, será capaz de dominar um conjunto de regras que constituem a 

nossa gramática internalizada, pois todos nós possuímos essa capacidade inata para a 

aquisição da linguagem que vai sendo desenvolvida conforme nos tornamos adultos. Isso 

também levou à conclusão de que, por mais que todas as línguas pareçam ser totalmente 

distintas, elas possuem princípios comuns entre si. A isso é dado o nome de Gramática 

Universal.  

A gramática universal propriamente dita seria composta por diversos princípios 

que formam um sistema, os valores desses princípios são fixados no indivíduo a partir do 

contato com determinada língua. Quanto mais cedo a criança se encontra imersa numa 

língua, mais fácil será a aquisição. Isso é o que acontece com cada falante que, desde 

quando nasce, recebe estímulos para desenvolver sua linguagem e está em contato com 

a língua nativa do ambiente onde se encontra. Assim, ao iniciar o processo de fala, fixa 

aquela língua como seu idioma nativo. É importante salientar que entre as línguas 

também há diferenças, chamadas pela Gramática Universal de parâmetros. 

Jean Piaget, mais tarde, a partir de estudos e observações feitas em seus netos, 

apresenta outra concepção de aquisição de linguagem que é a cognitiva. Sua teoria 

explica que a criança adquire a linguagem por meio de suas relações com o meio e, a 

partir dos erros e acertos, ela vai construindo seu conhecimento. Piaget afirma que o 

conhecimento é desenvolvido por meio da interação da criança com os diversos 

elementos do meio em que ela se encontra e, pela percepção, o indivíduo constrói seu 

conhecimento racional. Piaget dá o exemplo de aquisição do conhecimento como tijolos, 

que vão formando uma estrutura desenvolvida a cada aprendizado do indivíduo. 

Também argumenta que as crianças se desenvolvem a partir do momento em que se 
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veem em uma situação desequilibrada e, à procura de uma solução, constroem o seu 

conhecimento. 

Vygotsky, em contrapartida, cria uma hipótese relacionando a aquisição da língua 

a uma interação social que facilita ainda mais a aquisição da língua em aprendizagem. A 

essa teoria é dado o nome de sócio-interacionista. A interação, nesse contexto, é por 

meio do contato entre o sujeito da língua aprendida e outros usuários em igualdade de 

condições ou não. Acrescentando à ideia de Vygotsky, podemos citar ainda, as reflexões 

do Círculo de Mikhail Bakhtin. Segundo Bakhtin, a linguagem é intrinsecamente dialógica, 

ou seja, toda enunciação pressupõe o contato com o outro, sem o qual não existe 

comunicação. Da mesma maneira, para se aprender uma nova língua, o aprendiz passa 

por uma reorganização e desenvolvimento de habilidades da língua a serem estudadas, 

participa de práticas sociais por meio do contato com outros indivíduos, sendo, desse 

modo, possível desenvolver uma segunda língua. 

 

2 A SINTAXE INGLESA: uma análise 

 

 Em uma classe de nível básico do curso de Smart, os alunos aprendem o presente 

simples, em inglês simple present, um dos primeiros tempos verbais a ser estudado e um 

dos mais básicos por se tratar do tempo que retrata o momento da enunciação. Além 

disso, apresenta uma estrutura simples, com o emprego dos auxiliares do e does, esse 

segundo usado para as 3ª pessoas he, she, it. Observamos que alguns alunos 

confundem a conjugação verbal da 2ª pessoa do singular com a 3ª pessoa do singular, 

visto que, no português, não há essa distinção. Vejamos um exemplo:  

 No simple present os verbos conjugados após he, she, it, devem ser acrescidos de 

–s de acordo com a regra gramatical da língua inglesa, porém, isso só irá ocorrer em 

frases afirmativas. Em frases negativas e interrogativas emprega-se o does após o 

sujeito e, na interrogativa, o auxiliar inicia a sentença. Assim, devido ao emprego do does, 

nas frases interrogativas e negativas não é necessário acrescentar o –s nos verbos. Os 

alunos frequentemente não seguem nessa regra, acrescentando –s em todos os casos. 

Exemplo: 
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AFF: She works at the office every day. 

NEG: She does not works at the office every day. (CORRETO: She does not work at 

the…) 

INT: Does she works at the office every day? (CORRETO: Does she work at the…) 

 

 Essa construção inadequada acaba se tornando comum entre os alunos, pois eles 

têm dificuldade em assimilar a regra de que, na presença do auxiliar does,o verbo não 

deve sofrer alteração. 

 Outro erro, também muito comum, é o da colocação dos adjetivos nas frases. Na 

língua inglesa todo adjetivo deve vir anteposto ao substantivo a que se refere, diferente 

do português que podemos colocá-lo antes ou depois do substantivo. Nesse caso, 

estamos levando em consideração apenas o fator sintático no português também, pois 

certas frases modificam-se semanticamente dependendo onde o adjetivo é colocado. 

Comparando as duas línguas, podemos observar essas regras no seguinte exemplo: 

 

• She is a beautiful girl.(Ela é uma garota bonita. / Ela é uma bonita garota.) 
                adj.      subs. 
 

Esse uso é o único correto na língua inglesa, pois seria agramatical colocar um 

adjetivo após o substantivo. Em diversos textos escritos por alunos, notamos que, muitos 

deles, fazem uso da mesma regra da língua portuguesa no inglês: 

 

• Every day for breakfast, I eat bread cheese 1 . (CORRETO: Every day for 

breakfast, I eat cheese bread.) 
 

• It is a dog very beautiful. (CORRETO: It is a very beautiful dog.) 
 

Por meio desses exemplos, verificamos que os alunos ao invés de entenderem 

essa regra como sendo um parâmetro entre a língua inglesa e a portuguesa, aplicam-na 

na língua inglesa da mesma forma como é aplicada no português, assim formando 

sentenças agramaticais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos estudos preliminares, verificamos que todas as teorias de aquisição da 

linguagem possuem fatores relevantes para entendermos como a aquisição ocorre. 

Sabemos que ainda há pesquisas com grande enfoque no desenvolvimento da 

linguagem do ser humano e que seria inviável considerarmos apenas uma das teorias 

como a correta. Por exemplo, por mais que o sócio-interacionismo de Vygotsky 

exemplifique os fatores de interação social como indispensáveis, outras perspectivas 

teóricas, como o inatismo de Chomsky ou o construtivismo piagetiano não podem ser 

descartados como possibilidades de análises. Tudo depende do enfoque dado à 

pesquisa. 

No caso específico de nossa pesquisa, os estudos sobre o período crítico e sobre 

a Gramática Universal, composta de princípios e parâmetros entre as línguas, conduzem 

nossas reflexões e análises, pois o nosso objeto de pesquisa é a aquisição de uma 

segunda língua após o período crítico, para tentarmos evidenciar as reais dificuldades em 

adquirir a língua de forma mais natural e menos fragmentada. Um estudante de uma 

segunda língua, como o inglês, por mais que consiga adquirir um desempenho favorável 

em seu aprendizado, possuirá vestígios de sua aquisição, tanto na escrita quanto na fala, 

que o distinguirá facilmente de um falante nativo.  

A análise inicial sobre a estrutura sintática apresentada neste artigo evidencia que 

a assimilação dessas estruturas do inglês é bem mais difícil para os adultos do curso 

Smart, que já saíram do período crítico, tendo, desse modo, internalizada a gramática de 

seu idioma nativo, com parâmetros que denotam as diferenças entre as línguas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de parte de nosso projeto de pesquisa, ainda em 

andamento, sobre a aquisição da linguagem a partir da análise do documentário A 

Menina Selvagem, produzido pela BBC, em março de 2011. A menina Genie, 

encontrada na década de 1970 por pesquisadores, após ser diagnosticada com um 

retardamento mental aos 20 meses de idade, período em que provavelmente se inseriria 

na comunidade linguística, foi mantida isolada em um cômodo em condição subumana e 

privada pelos próprios pais de exercer qualquer contato social. Dessa forma, a menina 

não desenvolveu suas habilidades cognitivas, incluindo a capacidade de comunicação 

verbal.  

A partir das reflexões sobre as teorias de aquisição da linguagem, buscamos em 

fontes reais como se torna possível a aquisição da língua materna após o período crítico 

e como a interação social e os valores ideológicos interferem nesse processo.  

O objetivo de nossa pesquisa é analisar, a partir do documentário A Menina 

Selvagem, como a interação, numa concepção dialógica da linguagem, pode contribuir 

para a aquisição da linguagem e do estar no mundo, ou seja, a inserção do ser humano 

na sociedade. Para isso, estudamos as concepções epistemológicas de aquisição da 

linguagem com base nas teorias behaviorista de Skinner, o Inatismo de Chomsky, o 

Construtivismo de Piaget e o Sócio-Construtivismo de Vygotsky. Em seguida, 

analisamos trechos do documentário A Menina Selvagem, a partir das reflexões do 

Círculo de Mikhail Bakhtin sobre o dialogismo. 
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1 LINGUAGEM: inata ou aprendida? 
 

Segundo Scarpa (2001), a aquisição da linguagem é uma área multidisciplinar 

constituída de teorias linguísticas e psicológicas, cuja questão central é descobrir 

como se torna possível a aquisição de uma língua. Diversas pesquisas foram 

desenvolvidas com o intuito de compreender esse processo, porém ainda há muito a 

ser pesquisado, o que torna esse campo produtivo para a realização de estudos 

teóricos e empíricos.  

Há relatos narrados por Heródoto sobre a execução de pesquisas no século 

VII a.C, quando o rei egípcio Psamético ordenou a exclusão social de duas crianças 

desde o nascimento até a idade de dois anos, a fim de observar o desenvolvimento 

linguístico em total privação interativa. Acreditava-se que se a criança fosse criada 

sem exposição à fala humana, sua primeira palavra pertenceria à língua mais antiga 

do mundo. Embora haja o registro dessa primeira pesquisa em tempos remotos, foi 

somente no século XIX que linguistas e filólogos apresentaram estudos sistemáticos 

em maior proporção e credibilidade.  

As primeiras investigações desenvolvidas pelos profissionais surgiram a partir 

de interesses paternos e profissionais, levando-os a desenvolverem diários da fala 

espontânea de seus filhos. Esses estudos são do tipo longitudinal e a metodologia é 

executada, atualmente, por pesquisadores que substituíram as anotações em forma 

de diários por gravações em áudio e vídeo.  

O linguista Noam Chomsky impulsionou os estudos sobre os mecanismos da 

aquisição, na década de 1950, ao assumir uma postura reacionária à corrente 

behaviorista que possuía grande influência no quadro científico da época. Skinner, 

psicólogo, cujos trabalhos foram os mais influentes, partindo de pressupostos 

metodológicos e epistemológicos, afirma que a aprendizagem da língua se dá pela 

exposição ao meio e em decorrência da imitação e do reforço, ou seja, o ser 

humano aprende por condicionamento, assim como qualquer outro animal.  

Chomsky rejeita a projeção das evidências skinnerianas e as ideias 

behavioristas, adotando uma postura inatista. De acordo com o linguista, a 

linguagem é específica da espécie, ou seja, uma dotação genética em que um 

dispositivo inato é desencadeado, e não um conjunto de comportamentos verbais 

como postula Skinner. A teoria inatista de Chomsky afirma que a criança é exposta 
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em um período muito curto a uma linguagem precária, o que não seria suficiente 

para a completa aquisição. Seu argumento básico é:  

 
Num tempo bastante curto (mais ou menos dos 18 aos 24 meses), a 
criança é exposta normalmente a uma fala precária, fragmentada, 
cheia de frases truncadas ou incompletas, é capaz de dominar um 
conjunto completo de regras ou princípios básicos que constituem a 
gramática internalizada do falante (SCARPA, 2001, p. 207). 
 

Esse argumento, constantemente reafirmado, é chamado de “pobreza de 

estímulo’’. Para o inatista, todo ser humano é equipado por uma Gramática Universal 

(GU), sendo que esse dispositivo inato permite que a criança construa hipóteses 

sobre a língua, selecionando o que deverá ficar fixado, gerando a gramática de sua 

língua nativa de maneira relativamente fácil e instantânea, ou seja, a criança está 

pré-programada para adquirir a linguagem. O cientista também afirma que todos os 

seres humanos adquirem uma linguagem nos primeiros 24 meses de vida, o que é 

denominado período crítico.  

Segundo Chomsky, existem diversas semelhanças entre as línguas naturais, 

o que passa a ser chamado de universais linguísticos ou princípios linguísticos. Essa 

visão cognitiva e biológica da linguagem é denominada “princípios e parâmetros”. De 

acordo com essa perspectiva, as semelhanças diminuem a dificuldade no processo 

de aquisição da língua nos primeiros anos de vida, facilitando a percepção e o 

processamento pela criança. Sendo assim, em pouco tempo, a criança adquire sua 

linguagem e passa a ser considerada membro de determinada comunidade 

linguística, dominando sua língua mãe de forma coerente e expressando conteúdos 

que superam qualquer comunicação de outros animais. 

As teorias inatistas suscitaram uma série de estudos na década de 1960, 

concentrando-se no que ficou conhecido como fase sintática, em que os estudos se 

voltaram para a aquisição da gramática da criança a partir do seu segundo ano de 

vida, período em que a criança começa a desenvolver enunciados de mais de uma 

palavra.  

Para o epistemólogo suíço Jean Piaget, a linguagem, em contrapartida, é 

resultado do desenvolvimento do raciocínio da criança, ou seja, a aquisição da 

linguagem depende do desenvolvimento da inteligência, teoria esta que contesta a 
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autonomia do mecanismo de aquisição da linguagem e da gramática universal, 

desenvolvidas por Chomsky. Piaget denomina essa abordagem como Cognitivismo 

construtivista, em que a linguagem surge após o estágio sensório-motor, por volta 

dos 18 meses. A teoria piagetiana afirma também que o outro serve como mediador 

entre a criança e o mundo e contrapõe a visão behaviorista quando expõe que as 

crianças não esperam passivamente que os conhecimentos lhes sejam transmitidos. 

Pode-se dizer, ao comparar o construtivismo com o inatismo que: 

 
A aquisição é vista como resultado da interação entre o ambiente e o 
organismo, através de assimilações e acomodações, responsáveis 
pelo desenvolvimento da inteligência em geral, e não como o 
resultado do desencadear de um módulo – ou um órgão – específico 
para a linguagem (SCARPA, 2001, p. 211). 

 

O modelo piagetiano obteve diversas críticas ao longo do tempo devido à 

subestimação do papel social no desenvolvimento da criança. Foi preciso então 

desenvolver uma teoria capaz de explicar o desenvolvimento da criança nos dois 

primeiros anos de vida junto ao seu interlocutor, abordando os fenômenos físicos e 

sociais percorridos durante o processo.  

Vygotsky, psicólogo soviético de orientação construtivista assim como Piaget, 

acrescenta aos estudos sua visão interacionista social, afirmando que o 

desenvolvimento da linguagem tem origens sociais, externas, e a linguagem da 

criança se desenvolve a partir das trocas comunicativas com os adultos. Com o 

tempo, essas estruturas construídas socialmente deixam de ser pertencentes ao 

exterior e se interiorizam, ou seja, para o psicólogo, nesse processo de 

internalização, a criança reconstrói internamente o que até então lhe foi apresentado 

externamente. Portanto, opondo-se a Piaget, Vigotsky afirma que para ocorrer essa 

internalização, a mediação pelo outro é indispensável, ou seja, a interação social e a 

troca comunicativa são pré-requisitos básicos para a aquisição da linguagem. Só 

assim a criança começará a controlar o seu ambiente e o próprio comportamento, 

fazendo com que a linguagem se desenvolva a partir da internalização da ação e do 

diálogo.  

As reflexões do Círculo de Mikhail Bakhtin sobre dialogismo, que considera a 

linguagem como um processo socioideológico, contribuem para a compreensão da 

aquisição da linguagem pela criança. Como afirmam Del Ré, Paula e Mendonça 
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(2014, p.13) “olhar para a criança com os óculos de Bakhtin nos faz ver o estável 

atravessado pelo instável, bem como o novo produzido a partir do estável”. Assim, 

faz-se necessário entender que a linguagem, dialógica por natureza e carregada de 

ideologias, requer estudos que não explorem somente a situação imediata da 

interação verbal, mas também partam de análises que contemplem valores sociais e 

ideologias presentes nas diversas atividades linguísticas. 

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda 
da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não 
comporta nada que não esteja ligado a essa função, nada que não 
tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível 
de relação social (BAKHTIN, 2002, p. 36). 
 

Para Bakhtin, tudo que é ideológico constitui-se em signo, portanto, possui um 

significado fora de si mesmo. Dessa forma, o signo é um fenômeno do mundo 

exterior, pois surge do processo de interação entre uma consciência individual e 

outra. A interação entre essas duas consciências somente é concretizada por meio 

da linguagem e a existência do signo é a materialização desta interação (BAKHTIN, 

2002).  

Existem diversas formas de linguagem devido à diversidade social, isto é, 

elementos externos ligados ao fluxo de produção verbal que imprimem à linguagem 

um caráter de produto não acabado, vivo, em constante mutação. Surge, assim, a 

interação verbal que constitui a realidade da língua. De acordo com Bakhtin, a 

estrutura formal da língua não tem autonomia para atribuir sentido ao enunciado, é 

necessário analisar a entonação, o realismo, o humor, entre outros elementos, para 

formular uma teoria da linguagem adequada à realidade da interação verbal. Para o 

filósofo, quando ignoramos a natureza social e dialógica de um enunciado 

apagamos a ponte existente entre a linguagem e a vida (BAKHTIN, 2002). 

 

2 ADAPTAÇÃO DE GENIE: primeiros contatos sociais  
 

No documentário A Menina Selvagem, produzido pela BBC, em março de 

2011, é apresentada a adaptação de uma menina encontrada na década de 1970 

por pesquisadores que, após ser diagnosticada com um retardamento mental aos 

20 meses de idade – período em que provavelmente se inseriria na comunidade 
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linguística - foi privada pelos próprios pais de qualquer contato social. Essa atitude 

tomada pelo pai de Genie - nome dado à menina pelos pesquisadores - afetou o 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança impossibilitando o desenvolvimento 

de sua língua materna, no caso, o inglês. 

No documentário em questão, verifica-se o trabalho dos pesquisadores a fim 

de descobrir se o período crítico para a aquisição da língua é, de fato, o único 

momento para o desenvolvimento da língua na criança, ou se Genie seria capaz de 

adquirir sua língua na adolescência. 

A teoria chomskyana não se comprova no documentário analisado, porém, 

verifica-se que a interação social de Genie foi o caminho para a aquisição parcial da 

linguagem e inserção no convívio social. A partir do contato com o grupo de 

pesquisadores, a menina consegue, gradativamente, interagir e evoluir em aspectos 

linguísticos e motores. Na cena transcrita abaixo, podemos verificar o progresso de 

Genie:  

 
[...] ao fim de maio, aconteceu algo que aumentou as esperanças 
pelo futuro de Genie, era o progresso que todos estavam esperando. 
Foi capturado em videotape por Jean Butler, professora de educação 
especial de Genie. Aqui em uma aula no hospital infantil, Butler está 
ensinando Genie a amarrar os sapatos. Butler está prestes a dizer à 
Genie: “Faça isso e diremos ao Dr. Kent o que você consegue fazer” 
[...] Genie disse a palavra Doctor, era uma entre as mais de cem 
palavras que ela aprendeu naquela primavera [...] era difícil de 
entender, mas Genie estava repetindo palavras, Genie estava 
começando a falar [...]. (A MENINA SELVAGEM, online, 12 ago. 
2014). 

 

Quando Genie diz a palavra “doctor” responde a algo que é solicitado, 

contudo, há também um valor social, pois expressa um tom emotivo valorativo de 

acordo com a relação interativa que havia entre o doutor e ela. Genie não está 

apenas imitando ou repetindo algo a que está exposta, sua expressão se dá quando 

começa a se inserir em um meio social e tem a chance de reconstruir seu modo de 

inserção nesse meio, estabelecendo relações afetivas que auxiliam no processo de 

superação do medo que sentia até então e na aquisição parcial da língua como meio 

de expressão. Assim, dizer “doctor” é uma forma de expressar sua relação afetiva 

com o doutor, com quem tinha muito contato. 

A exposição de Genie à língua inglesa foi viabilizada por meio da sua 

inserção no meio social, pois são as relações criadas nesse meio que promovem o 

seu progresso na aquisição parcial da linguagem como forma de expressão. Isso 
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ocorre no momento em que Genie começa a sentir necessidade de exteriorizar suas 

emoções, corporal e verbalmente e, como reflexo dessa necessidade, começa a 

criar referências, dentre elas, a sua relação com o doutor.  

Conforme observamos, nesses fatos é possível verificar uma atitude 

responsiva considerada como um processo interativo que se manifesta em 

diferentes situações na presença de um interlocutor, seja de maneira verbalizada ou 

não, como podemos analisar na cena transcrita a seguir:  

 
[...] Uma das qualidades mais cativantes de Genie era o modo intenso 
como ela explorava seu novo ambiente. Estranhamente, mesmo os 
que não sabiam nada sobre sua história pareciam sentir essa sua 
necessidade [...] Uma das lembranças mais impressionantes dos 
meses iniciais era de um homem maravilhoso, um açougueiro. Ele 
nunca perguntou nada a ela, nem seu nome. Eles apenas se ligaram 
e se comunicavam de alguma maneira, e sempre que íamos até lá, e 
outras pessoas me contaram o mesmo, ele abria a janela e dava a 
ela alguma coisa sem embrulhar. Algum osso ou carne de vários 
tipos, peixe ou outra coisa. E deixava ela fazer o que quisesse, e ela 
basicamente explorava com o tato, colocava em seus lábios e sentia, 
quase como se ela fosse cega[...]. (A MENINA SELVAGEM, online, 
12 ago. 2014). 

 
 

Assim, mesmo que Genie não faça uso efetivo da língua, ela continua sendo 

confrontada por um interlocutor que permeia essa relação interativa, demonstrando 

uma atitude responsiva e mesmo expressiva em relação a esse novo ambiente com 

o qual se relaciona, explorando caminhos no campo da percepção. 

Partindo da ideia de que é por meio da interação que a criança se organiza 

enquanto ser social e constrói sua identidade pelas relações dialógicas, é pelo 

enunciado do outro que aprende a estruturar o seu enunciado. Genie, privada desse 

primeiro contato de construção ideológica, a partir da inserção em um meio e na 

ideologia do cotidiano passa a exteriorizar sua atividade mental mesmo que de 

forma rudimentarmente sensitiva e motora, como se observa em seu contato com o 

açougueiro, e responsiva a uma relação afetiva como com o doutor. 

É importante observar que, em ambos os casos, a interação que se dá, 

verbalizada ou não, entre interlocutor e locutor, viabiliza, como dito outrora, o modo 

de Genie atuar e integrar o novo ambiente em que vive. Contudo, ao contrário das 

relações sociais efetivas, essa relação entre Genie e o açougueiro da qual nasce 

uma atividade mental e interativa, não possui capacidade de adquirir uma 



155 

 

GENIE, A MENINA SELVAGEM: reflexões dialógicas sobre a aquisição da linguagem – p. 148-156. 

ENSINO SUPERIOR E CULTURA CIENTÍFICA: RELATOS DE ESTUDOS E AÇÕES / 2015 
ISBN 978-85-87406-89-7 

durabilidade no plano social, uma vez que está ligada a um contato fortuito e por 

tempo limitado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise feita sobre o caso Genie, observamos a importância das 

relações dialógicas e a necessidade do contato social contínuo para o êxito nos 

diversos processos a que foi submetida em prol de seu progresso nas áreas 

cognitiva e motora. A aquisição da linguagem não ocorre pelo simples processo de 

domínio do léxico ou de aspectos gramaticais, como preconiza a concepção de 

Gramática Universal (GU) postulada pelo gerativismo chomskiano, mas sim por meio 

de um processo interativo capaz de transformar um sujeito passivo em ativo, 

integrando-o na sociedade e tornando-o apto a se comunicar dialogicamente com o 

outro.  

Dessa forma, além da inserção em um meio social, são as diferentes formas 

de relações com o outro, que contribuem para a constituição de Genie como ser 

social, promovendo, assim, a construção de sua identidade e para exteriorização de 

sua atividade mental, numa efetiva atitude responsiva do processo de interação 

social e, até mesmo, afetiva. 

Quando Genie diz “doctor”, não é apenas uma repetição ou domínio lexical, é 

uma forma de expressar sua afetividade com o doutor, com quem teve maior contato 

e, dessa forma, também mostrar a ele sua nova conquista. Ao interagir com o 

açougueiro, mesmo que de forma não verbalizada, há também um vínculo afetivo 

que provém da cumplicidade dos encontros, demonstrando uma atitude responsiva. 

Desse modo, há a exteriorização da atividade mental em diferentes situações sócio-

interativas.  

Tendo em vista o objetivo deste projeto, o caso especial de Genie não pode 

ser analisado por um viés meramente inatista em que a aquisição da linguagem 

ocorre por meio do desencadear de um órgão ou, numa perspectiva construtivista, 

da relação do indivíduo com o ambiente num processo de assimilações.  

É importante observar que é por meio das relações dialógicas que a natureza 

social do indivíduo se sustenta. Sendo assim, o sujeito constrói sua identidade pela 

alteridade, ou seja, o ser humano se constitui na e pela linguagem que, por sua vez, 

só se realiza a partir de uma relação interativa, marcada pela presença do outro. 
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Introdução 

O passo inicial de nosso projeto de pesquisa, que ainda está em andamento, 

teve como base o artigo “Somos todos Chico Bento” de Sírio Possenti, publicado no 

jornal Estado de São Paulo, em 27 de maio de 2012. Dando início aos estudos 

sociolinguísticos, deparamos com uma proposta que nos despertou interesse e 

necessidade de investigar algumas características presentes na obra de Maurício de 

Sousa, com ênfase nas personagens Chico Bento e Chico Bento Moço. 

Ao analisar comparativamente as histórias em quadrinhos de Chico Bento e 

Chico Bento Moço, percebemos que as mudanças do falante em relação ao meio 

que está inserido resultam no objeto de análise desta pesquisa, tendo como objetivo 

verificar a presença do preconceito linguístico como resultado de ideologias e dos 

conceitos de língua, norma e variações linguísticas para uma possível construção 

discursiva de um falante “ideal”. Portanto, consideramos esta pesquisa relevante 

para os estudos da sociolinguística por se tratar da análise de construção linguística 

de um falante idealizado. 

A partir desses estudos preliminares, chegamos às questões como: qual a 

concepção de dialeto caipira presente nas HQs de Maurício de Sousa? Há a 

presença do preconceito linguístico? Por que ocorreu a desconstrução linguística da 

personagem Chico Bento em Chico Bento Moço? Como ocorrem as mudanças do 

falante em relação ao meio social? Quais são as concepções de língua e norma 

adotadas?  

Assim sendo, afirmamos que o problema de nossa pesquisa consiste em 

descrever e analisar a modificação do processo de fala da transposição de Chico 

Bento em Chico Bento Moço. Desse modo, pretendemos refletir sobre essa 

incoerência na construção da identidade linguística das personagens, buscando 
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compreender e verificar o deslocamento que ocorreu nessas duas perspectivas 

apresentadas (do campo para a cidade).  

Para alcançarmos os objetivos propostos, inicialmente, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica acerca da teoria das histórias em quadrinhos, em especial, de 

Chico Bento, e sobre estudos teóricos da sociolinguística de acordo com Renato 

Basso, Rodolfo Ilari, Bagno, Camacho, Tânia Alkmim e Faraco. Apresentamos uma 

análise comparativa entre as HQ’s de Chico Bento e Chico Bento Moço, de Maurício 

de Sousa, com a finalidade de contextualizar os estudos da sociolinguística 

aplicados ao nosso corpus. 

As histórias em quadrinhos de Chico Bento e Chico Bento Moço constituem 

nosso corpus, observado e analisado de acordo com as perspectivas teóricas 

postuladas pela sociolinguística. 

1 Estudos sociolinguísticos nas HQ’s de Chico Bento 
 

Para uma reflexão inicial, consideramos pertinente a definição de 

sociolinguística formulada por Alkmim (2000, p.31): 
Podemos dizer que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua 
falada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, 
em situações reais de uso. Seu ponto de partida é a comunidade 
linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que 
compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos 
linguísticos. 

 
Sobre as relações entre língua e sociedade, Camacho (2000, p.59) afirma que 

“o que a sociolinguística faz é correlacionar as variações existentes na expressão 

verbal a diferenças de natureza social, entendendo cada domínio, o linguístico e o 

social, como fenômenos estruturados e regulares”. 

A partir dessas concepções de sociolinguística e variações linguísticas, é 

necessário discorrer sobre o conceito de dialeto caipira, que se associa às 

variações, mormente a variação diatópica que, de acordo com Alkmim (2000) 

estabelece relação às mudanças linguísticas distribuídas num determinado ambiente 

e suscetíveis de observação no tocante a falantes de regiões diferentes, ou seja, ao 

“falar caipira” caberão as relações de percepção que se associam ao espaço rural. 

Conforme essas concepções de dialeto caipira, torna-se necessário 

mencionar o preconceito linguístico, exposto por Bagno (2004, p. 40):  
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O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe [...] 
uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua 
ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos 
dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse 
triângulo escola-gramática-dicionário é considerada sob a ótica do 
preconceito linguístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, 
deficiente”, e não é raro a gente ouvir que “isso não é português”. 

 
De acordo com a apresentação desse conceito, é possível incorporar a 

imagem representativa de Chico Bento ao preconceito linguístico, visto que se trata 

de uma variação linguística estigmatizada e associada aos níveis de escolaridade, 

declarando, assim, além da presença da variação diatópica, as manifestações 

relativas à variação diastrática: 
No Brasil não encontramos verdadeiros dialetos no sentido diatópico 
do termo. Encontramos, em compensação, uma séria diferença entre 
o português falado pela parte mais escolarizada da população (que, 
não por acaso, é também a parte mais rica ou menos pobre) e pela 
parte menos escolarizada. É o fenômeno que os linguistas chamam 
de variação diastrática (ILARI; BASSO, 2007, p. 175). 
 

Sobre a perspectiva referente à identidade do falante, julgamos necessária a 

definição de norma, de acordo com os estudos de Faraco (2008, p. 37): 
É possível, então, conceituar tecnicamente norma como determinado 
conjunto de fenômenos linguísticos (fonológicos, morfológicos, 
sintáticos e lexicais) que são correntes, costumeiros, habituais numa 
dada comunidade de fala. Norma nesse sentido se identifica com 
normalidade, ou seja, com o que é corriqueiro, usual, habitual, 
recorrente (“normal”) numa certa comunidade de fala. 

 
Sendo assim, considera-se, na perspectiva da gramática tradicional também 

outra concepção de norma, que não leva em consideração a normalidade, mas a 

normatividade, pois é norma o que é normativo, ou seja, “que serve, no interior de 

um projeto político uniformizador, para regular explicitamente os comportamentos 

dos falantes em determinadas situações” (FARACO, 2008, p. 76). 

Tendo em vista esses conceitos, apresentamos as ideias de Bagno relativas à 

definição de norma-padrão: 
Como o próprio nome já indica, não é uma língua, mas sim um 
modelo de língua, um ideal de língua, um padrão de comportamento 
linguístico que, supostamente, deveria ser seguido por todos os 
falantes do idioma todas as vezes que vão usar a língua para falar ou 
escrever (BAGNO, 2004, p. 39). 

 
Bagno (2004) apresenta também norma-culta que, diferente da norma-

padrão, caracteriza-se por ser usada pelos letrados, ou seja, o falante culto é aquele 

que apresenta grau de escolaridade superior completa, nascido e criado em zona 

urbana.  
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Desse modo, compreendemos que a norma-padrão é dada como um modelo 

e a norma-culta está associada ao uso cultuado pelos letrados. Nesse âmbito, 

verificamos a presença de variedades (ou variantes), que indicam os diferentes 

modos de falar, são caracterizadas pelas comunidades linguísticas, estão 

intimamente associadas ao processo de contextualização da fala e revelam a 

possibilidade da constituição do falante ideal. 

O falante ideal é aquele que contextualiza sua fala de acordo com o meio em 

que está inserido e relacionado. Assim consiste nossa pesquisa, visando ao 

entendimento e a análise comparativa dos registros de Chico Bento e Chico Bento 

Moço, para verificarmos as possíveis concepções de falante ideal. 

 

2 Chico Bento: do campo para a cidade 
 

Chico Bento é um garoto nascido no interior (campo) onde passa sua infância 

em contato com a família e amigos que se apropriam de uma mesma variante 

linguística. Em sua versão jovem, Chico Bento Moço vive em dois diferentes 

contextos espaciais: o campo e a cidade, tendo em vista que ele passa a ser um 

estudante universitário.  

Nessa nova fase, a revista de HQs adquire características estruturais e 

estilísticas do Mangá¹. Verificamos, ainda, que nessa transposição de Chico Bento 

para Chico Bento Moço, ocorre repentinamente a mudança na fala da personagem, 

visto que suas escolhas linguísticas foram revisitadas e reconstruídas. 

No tocante às origens da criação da personagem, Chico Bento foi criado em 

1961 por Maurício de Sousa, cuja inspiração se encontra no tio-avô do cartunista.  

Chico é uma construção representativa do conjunto de indivíduos que ocupam 

o espaço rural, portanto, podemos enumerar uma série de elementos estereotipados 

que o caracterizam, como por exemplo, o uso do chapéu de palha, a ausência de 

sapatos, o cultivo da agricultura familiar e, sobretudo, uma  característica que 

apresenta maior relevância nos estudos sociolinguísticos: o “falar caipira” presente 

nos quadrinhos.  

 

3 As falas de Chico Bento: uma breve análise 
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A partir de trechos retirados dos gibis de Maurício de Sousa, analisamos as 

falas de Chico Bento e Chico Bento Moço e suas mudanças no decorrer das 

histórias em quadrinhos¹.

 

Observamos a personagem em suas primeiras histórias, caracterizada pelo 

estilo caipira, suas vestimentas e seus costumes e, principalmente, o dialeto caipira, 

objeto de estudo de nosso trabalho. 

Nos quadrinhos a seguir, nota-se que Chico Bento procura compreender as 

regras de funcionamento da língua de acordo com a norma padrão, com destaque 

no uso do trava-línguas, pois julga necessário falar “corretamente”, em contraste 

com sua comunidade de fala, representada pela mãe.  

A fala de Dona Cotinha, a mãe de Chico Bento, reflete a variante diatópica e 

diastrática, ou seja, a fala da comunidade linguística do meio rural. Isso se justifica, 

por exemplo, no trecho: “Mais nóis tudo falamo ansim! É como aprendemo!”. Com 

isso, verificamos a construção identitária da comunidade linguística em que Chico e 

sua família estão inseridos. 

Desse modo, observamos a crítica veiculada na tira, porque aprender um 

trava-línguas não é condição para falar “corretamente”. Entretanto sabe-se da 

dificuldade de repetir o trava- línguas. Sendo assim, ocorrerá algo semelhante com a 

língua culta ou a norma-padrão imposta pela escola por esta não aceitar as demais 

variantes e adotar as concepções de erro que se associam ao estilo da norma-

padrão representado por Chico Bento. 

Este, por sua vez, pressupõe o erro em seu falar “caipira”, retomando o 

conceito de preconceito linguístico e a concepção de falante ideal, pois a 

personagem Chico Bento demonstra um processo inicial de apropriação de outra 

variedade linguística conforme a imposição escolar. 
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Figura 1 – Chico Bento 

 
Fonte: SOUSA, 2010, p.19. 

 

No próximo quadrinho, a mudança surge conforme o contexto (o espaço e a 

relação interativa), visto que Chico Bento Moço mostra o domínio do dialeto caipira e 

da variante padrão mediante a situação de fala. Mesmo que as personagens 

urbanas não dominem o padrão utilizado por ele (nota-se a presença das variantes 

sociais – que indicam coloquialidade - empregadas pelas outras personagens), isso 

nos leva a refletir sobre a existência desse falante idealizado influenciado pelo 

contexto. 
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O que se observa nesse segundo quadrinho é a competência linguística de 

Chico Moço em relação a seus interlocutores (universitários) apropriando-se da 

norma padrão ao tentar explicar uma expressão utilizando da terminologia 

específica, tendo em vista o espaço (ambiente universitário) e os interlocutores. É 

válido ressaltar que, apesar dessa desconstrução linguística, a personagem 

conserva sua identidade rural em relação às vestimentas características da sua 

comunidade de origem. Quando Chico Moço utiliza, em sua fala, alguma expressão 

que configura a linguagem coloquial, marca-se a expressão por aspas (como em 

“bichos do mato”), revelando a competência linguística do falante em adquirir uma 

variante diferente da habitual, nesse caso, o dialeto caipira. 

 
Figura 2 -Chico Bento Moço 

 
Fonte: SOUSA, 2013, p.13 
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É possível observar ainda que Chico Bento parece refletir sobre a linguagem 

e, por isso, reelabora sua fala. Notamos no trecho a seguir que Chico Bento, tendo 

como interlocutor seu pai, utiliza um nível distenso, isto é, sem nenhuma 

preocupação com a avaliação ou preconceito, pois ambos utilizam o mesmo registro.  

Vale ressaltar que o enunciado “ocê é um Bento” está escrito entre aspas, 

denotando, por parte de Maurício de Sousa, uma distinção entre os diferentes 

falares. 

 
Figura 3 – Chico Bento Moço em “Mudanças” 

 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 26 
 

A partir dessa análise, define-se o foco que norteará a continuidade de 

nossos estudos subsidiados na sociolinguística, promovendo a reflexão sobre o 

porquê de ocorrer a desconstrução linguística da personagem Chico Bento em Chico 

Bento Moço, visto que o primeiro se expressa por meio do dialeto caipira e o 

segundo representa o falante ideal. 

 

Conclusão 
 

Em virtude do que foi mencionado, notamos que a modificação da fala das 

personagens ocorre devido à mudança de ambientes (do meio rural para o meio 

urbano), levando-se em consideração todos os aspectos relacionados ao contexto 

social do falante e retomando, dessa maneira, o conceito de sociolinguística e seu 

respectivo objeto: a observação e análise da língua falada.  

Em relação à construção identitária de Chico Bento e Chico Bento Moço, 

constatamos a formação de um novo falante que, de acordo com os estudos da 

sociolinguística, será considerado um falante ideal, pois trata-se do falante que 
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modifica sua fala a partir do contexto corrente, ou seja, o nível de linguagem 

utilizado é alterado conforme fatores diatópicos e àqueles relacionados ao 

interlocutor. Com isso, torna-se perceptível a atitude incoerente de Maurício de 

Sousa na transposição da personagem ao revesti-la sob uma nova identidade, 

rompendo com as que haviam sido estabelecidas por meio de estereótipos.  

Há, dessa maneira, uma imposição escolar no processo de construção da 

variante culta pautada em formas de preconceito linguístico contidas no interlocutor 

do espaço urbano em relação ao falante que utiliza a variante diatópica. Isso ocorre 

devido às concepções adotadas pelos processos escolares, por regras veiculadas e 

impostas pelas gramaticas normativas, ou seja, a noção de erro é concebida como 

atitude associada à norma-padrão, enquanto que para os postulados da 

sociolinguística, deve-se levar em consideração as variantes linguísticas. 

 A escola, por essa perspectiva, não impõe uma única norma, mas pode 

apresentar as normas (como concebe Faraco), respeitando, os diferentes falares 

que os alunos trazem de seu meio social. Aprender a norma culta, portanto, é mais 

uma variante somada às demais já utilizadas.  

_____________________ 
1  As histórias orientais japonesas, conhecidas como mangás, possuem várias características que as 
diferem das histórias em quadrinhos ocidentais. O principal fator é que a palavra mangá não define 
apenas a arte sequencial (quadrinhos), mas também é o termo usado para definir a caricatura, assim 
como todo traço em papel que procura ilustrar. Seria uma verdadeira capacidade de captara essência 
das coisas com os traços do pincel, no original japonês. (ANDRADE; CARLOS,online, 21 mar. 2015) 
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Introdução 

 

O presente trabalho apresenta como tema de estudo o 

empreendedorismo feminino. 

Justificando a importância do estudo a partir da premissa que a 

influência feminina no mundo corporativo vem a cada ano crescendo e tomando uma 

proporção significativa nos negócios. Com tantos afazeres que englobam a vida da 

mulher é relevante estudar e compreender quais motivos e características fazem 

essas mulheres terem sucesso no mundo do trabalho e na vida pessoal. 

Há o interesse pessoal da pesquisadora em estudar o tema, tendo em 

vista o fato de ser empresária convivendo com questões profissionais e pessoais 

como discriminação, insegurança e uma vida cheia de afazeres paralelamente com 

a carreira profissional. 

O objetivo geral deste trabalho é conhecer o empreendedorismo 

feminino em sua teoria, apresentando um estudo de caso de uma empreendedora 

que despertou o interesse da pesquisadora por suas características de gerir seu 

negócio, e assim tentar conciliar o estudo da teoria empreendedora com sua prática. 

Ademais há que se mencionar que a pesquisa se trata de um estudo 

em andamento, devendo ser finalizada com a defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) no ano letivo de 2015. 

 

 
 

                                            
1Graduanda em Administração pelo Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF). Empresária na 
indústria calçadista francana Vero Indústria de Artefatos de Couro LTDA ME. 
2 Doutorando e Mestre em Serviço Social pela Faculdade de Ciência Humanas e Sociais da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). Especialista em Gestão Empresarial e Graduado em 
Administração pelo Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF). Professor dos cursos de Pós-
graduação, do Departamento de Administração e do Departamento de Engenharia de Produção do 
Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF). 



168 
 

Ana Rita Gomes ; André Luis Centofante Alves 
 

1 Metodologia de pesquisa 
 

O presente estudo tem por objetivo conhecer e identificar 

características em comum de empreendedorismo no universo feminino. Para tanto, 

utilizou-se de um conjunto metodológico optando-se pela pesquisa bibliográfica, e de 

campo, com abordagem qualitativa, e aplicação de entrevista com formulário 

semiestruturado, contendo perguntas abertas. O universo verificado foi composto 

por uma empreendedora no ramo de atividade do comércio da cidade de Franca-SP, 

a fim de identificar características empreendedoras que se relacionam com a teoria. 

 

 
2 Referencial Teórico 

 

2.1 Empreendedorismo 

 
“Alguns homens vêem as coisas como são e perguntam:  

Por quê? Eu sonho com as coisas que  
nunca existiram e pergunto:  

Por que não? 
George Bernard Shaw 

 

Entrepreneur é uma palavra de origem francesa e traduzida no seu 

sentido real. Segundo Robert D. Hirisch (2004), significa aquela que está entre ou 

estar entre, o intermediário. 

De acordo com Ferreira (1988), empreendedorismo é atitude de quem, 

por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de 

desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização 

e administração. 

O capítulo a seguir irá tratar do termo empreendedorismo em sua 

totalidade, conceituando e trazendo seu surgimento e histórico, e demonstrando as 

várias características existentes sobre a amplitude do tema. 

 

2.2 História e desenvolvimento 
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Com o passar do tempo foram denominadas várias teorias para o 

assunto empreendedorismo e empreendedor. De acordo com cada pensador da 

época, o tema foi se desenvolvendo e adequando-se, expressando seus objetivos e 

conclusões. 

 
Quadro 1 – Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor. 

Origina-se do francês aquele que está entre ou estar entre. 
Idade Média: participante e pessoa encarregada de projetos de produção em 
grande escala. 
Século XVII: pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de 
valor fixo com o governo. 
1725: Richard Cantillon – pessoa que assume riscos é diferente da que fornece 
capital. 
1803: Jean Baptiste Say – lucros do empreendedor separados dos lucros de 
capital. 
1876: Francis Walker – distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros 
e aqueles que obtenham lucro com habilidades administrativas. 
1934: Joseph Schumpeter o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos 
moderados. 
1961: David McClelland – o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos 
moderados. 
1964: Peter Drucker – o empreendedor maximiza oportunidades. 
1975: Albert Shapero – o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns 
mecanismos sociais e econômicos, e aceita riscos de fracasso. 
1980: Karl Vesper – o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, 
psicólogos, negociantes e políticos. 
1983: Gifford Pinchot – o intra-empreendedor é um empreendedor que atua dentro 
de uma organização, já estabelecida. 
1985: Robert Hirisch – o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e 
com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos 
financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes 
recompensas da satisfação e econômica e pessoal. 

Fonte: HIRISCH, 2004, p. 27. 

 

Ainda de acordo com Hirisch (2004), segue histórico sobre o tema 

abordado: 

 

Idade Média 
Na Idade Média, o termo empreendedor significava um participante ou 

uma pessoa encarregada de projetos de produção em larga escala. Essa pessoa 
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apenas administrava, não corria riscos. Nesta época, era considerado 

empreendedor o encarregado por obras arquitetônicas como castelos, abadias, 

catedrais e prédios públicos. 

 

Século XVII 
No século XVII, o empreendedor já era visto como uma pessoa que 

corria riscos, assumia lucro ou prejuízo em contratos estabelecidos pelo governo, 

para desempenhar algum serviço ou fornecer produtos estipulados. 

 

Século XVIII 
Com a industrialização que ocorreu neste período, o empreendedor foi 

visto com aquele que precisava de capital para desenvolver seus projetos. O 

empreendedor dessa época era considerado como um investidor de risco, pois a 

partir de recursos próprios fazia investimentos para obter uma taxa de retorno mais 

alta ainda sobre esse investimento. 

 

Século XIX e XX 
No século XIX e no começo do século XX, o empreendedor foi visto 

como o indivíduo que adaptava e desenvolvia nova tecnologia na criação de 

produtos para alcançar lucro. Para ser empreendedor precisava ser inovador. Criar 

um novo produto, negócio ou inovar e revolucionar o padrão já existente de algo. 

Comercializar de um modo diferente e organizar um novo setor. 

De acordo com Dornelas (2001, p. 21) o empreendedorismo surge 

como consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez. A competição 

econômica faz com que empresários adotem paradigmas diferentes, eliminando 

barreiras culturais, comerciais, renovando conceitos, criando novas relações de 

trabalho trazendo riqueza para sociedade. 

O quadro abaixo traz conceitos administrativos que predominaram no 

século XX, a partir de contextos sócio políticos, desenvolvimento tecnológico, 

capitalismo, entre outros. 

 
Quadro 2 – Evolução histórica das teorias administrativas. 

1900 a 1920: Movimento de racionalização do trabalho, foco na 
gerência administrativa. 
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1930 a 1940: Movimento das relações humanas foco no processo. 
1940 a 1950: Movimento do funcionalismo estrutural: foco na 
gerência por objetivos. 
1960 a 1970: Movimento dos sistemas abertos, foco no 
planejamento estratégico. 
1970 a 1980: Movimento das contingências ambientais, foco na 
competitividade. 
1980 a 2000: Não se tem um movimento predominante, mas há 
cada vez mais o foco no papel do empreendedor como gerador de 
riqueza para a sociedade. 

Fonte: Dornelas, 2001, p. 21, adaptado de Escrivão Filho, 1995. 

 

2.3 Empreendedorismo no Brasil 
 

Segundo Dornelas (2001, p. 22) em países como Reino Unido, 

Alemanha, Finlândia, Israel e França há cada vez mais iniciativas de promover o 

empreendedorismo no país. Nos Estados Unidos os empreendedores são 

considerados grandes propulsores da economia, o país gasta centenas de milhões 

de dólares todos os anos com apoio para programas voltados a empreender. 

Recentemente, os números da economia norte americana vêm atraindo a atenção 

de outros países para o assunto. Os Estados Unidos vêm de um crescimento 

econômico de oito anos consecutivos, sendo o período de crescimento contínuo 

mais longo do século XX. 

No Brasil, o empreendedorismo começou a se destacar na década de 

1990, quando surge o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) e a Sociedade Brasileira para Exportação de Software (Softex). 

Foi com a Softex que o tema empreendedorismo começou a despertar 

no país. A empresa surgiu com o intuito de levar as empresas de software do país 

para o mercado externo, propiciando ao empresário diversas ações para 

capacitação em gestão e tecnologia com seus programas juntamente com as 

incubadoras de empresas e universidades em cursos da ciência da computação e 

informática (Dornelas, 2001). 

O Sebrae capacita e promove o desenvolvimento, estimulando o 

empreendedorismo e possibilitando a competitividade, apoiando empreendimentos 

de micro e pequeno porte. 
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O trabalho do Sebrae foca na educação e capacitação de 

empreendedores e empresários, orienta para o acesso de serviços financeiros, 

acesso a novos mercados e a tecnologia e inovação. 

 
O Sebrae atua para incentivar a cultura de inovação nas micro e pequenas 
empresas, buscando a ampliação dos seus canais de acesso à inovação, e 
desenvolvendo diretamente e por meio de parceiros, novos modelos de 
negócios, de gestão, de processos e produtos para serem incorporados às 
MPEs, ampliando a sua competitividade empresarial. Inovação tecnológica, 
modelos de negócio e de gestão, inclusão digital, incubadoras, 
universidades, institutos de pesquisa e parques tecnológicos (SEBRAE, 
2014, online). 

 

Pensando em capacitação e ensino do empreendedorismo e 

preocupado com os futuros empreendedores, o Brasil entrou, neste milênio, 

incluindo na sua grade educacional cursos e matérias específicas sobre o tema. 

Comenta Dornelas (2001, p. 26) no relatório executivo de 2000 do 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2000), que no Brasil 1 em cada 8 habitantes 

abre um novo negócio no país. Essa é a melhor relação entre o número de 

habitantes adultos que começa um novo negócio e o número total da população. 

 

2.4 Empreendedor 
 

Atualmente, o tema empreendedorismo é muito estudado e, 

frequentemente, renova-se tentando trazer definições de comportamentos que 

definam cada vez melhor esse perfil de profissional. 

De acordo com Dornelas (2011, p. 19): 

 
Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um 
na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 
imitadas, querem deixar um legado. 

 

Os empreendedores são pessoas que arriscam, querem algo diferente, 

inovam e criam algo novo. Querem fazer acontecer. São otimistas e desafiadores. 

Santos (2011) apud Degen (1989, p 10) define que: 

 
Ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de realizar 
coisas novas, por em prática ideias próprias, característica de personalidade 
e comportamento que nem sempre é fácil de se encontrar. 
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Psicologicamente as pessoas podem ser divididas em dois grandes 

grupos, de acordo com David McClelland uma minoria que, quando desafiada por 

uma oportunidade, está disposta a trabalhar arduamente para conseguir algo, e uma 

maioria que, na realidade, não se importa tanto assim. As pessoas que tem 

necessidade de realizar se destacam porque, independentes de suas atividades, 

fazem com que as coisas aconteçam. 

Dessa maneira pode-se considerar que o empreendedor tem uma 

visão holística do ambiente em que vai atuar e de suas oportunidades. Neste 

sentido, Hirisch (2003, p. 29) comenta: 

 
Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor dedicando o 
tempo e o esforço necessários, assumindo riscos financeiros, psíquicos e 
sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 
satisfação e independência econômica e pessoal. 

 

Dolabela (online, 2015) afirma que mais do que uma preocupação com 

o indivíduo, o empreendedorismo deve ser relacionado à capacidade de se gerar 

riquezas a todos. 

Dolabela (1999, p. 28) cita Filion (1991), por ser simples e abrangente: 

um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. 

De acordo com as citações dos autores, a forma de ser do 

empreendedorismo engloba vontade, oportunidade, capacidade, inspiração e, 

principalmente, dedicação em fazer algo novo, gostando e cuidando daquilo que se 

faz. 

 

 

2.5 Como surge um empreendedor 

 

A característica empreendedora é nata ou a pessoa pode aprender e 

ser treinada para o empreendedorismo? Essa é uma questão bastante discutida nos 

dias de hoje. 

Segundo Dornellas (2001), o empreendedorismo pode ser ensinado a 

qualquer pessoa. O que diferencia um empreendedor de outro são características 

pessoais, internas e externas ao negócio e habilidades diferentes que cada pessoa 
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tem de gerir e enfrentar alguma situação. O autor acredita, também, nos 

empreendedores natos, mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam 

estudar e apreender empreendedorismo. 

Diversas são as razões pelas quais um indivíduo decide abrir seu 

próprio negócio: por circunstâncias da vida e realização pessoal, uma oportunidade 

que apareceu, por ter sido demitido de seu emprego atual e vislumbrar a chance de 

começar seu novo empreendimento, aposentados que decidem trabalhar por conta 

própria, entre outros. 

O empreendedorismo começa a agir quando a pessoa obtém a 

autonomia da gestão que o próprio negócio traz, ou seja, quando a pessoa tem o 

poder de decidir os caminhos do seu próprio negócio. 

 

2.6 Perfil do Empreendedor 

 

Seguem abaixo, relações de características comuns aos 

empreendedores segundo Dornelas (2001). 

São visionários: Eles têm a visão de como será o futuro para seu 

negócio e sua vida e, o mais importante: eles têm a habilidade de implementar seus 

sonhos. 

Sabem tomar decisões: Eles não se sentem inseguros, sabem tomar 

as decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade, 

sendo isso um fator chave para seu sucesso. E mais: além de tomar decisões, 

implementam suas ações rapidamente. 

São indivíduos que fazem a diferença: Os empreendedores 

transformam algo de difícil definição, uma ideia abstrata, em algo concreto, que 

funciona, transformando o que é possível em realidade (Kao, 1989; Kets de Vries, 

1997). Sabem agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. 

Sabem explorar ao máximo as oportunidades: Para a maioria das 

pessoas, as boas ideias são daqueles que a veem primeiro, por sorte ou acaso. 

Para os visionários (os empreendedores), as boas ideias são geradas daquilo que 

todos conseguem ver, mas não identificaram algo prático para transformá-las em 

oportunidade, por meio de dados e informação. 

Para Schumpeter (1949), o empreendedor é aquele que quebra a 

ordem corrente e inova, criando mercado com uma oportunidade identificada. Para 
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Kirzner (1973), o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma 

posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica 

oportunidades na ordem presente. Porém, ambos são enfáticos em afirmar que o 

empreendedor é um exímio identificador de oportunidades, sendo um indivíduo 

curioso e atento a informações, pois sabe que suas chances melhoram quando seu 

conhecimento aumenta. 
São determinados e dinâmicos: Eles implementam suas ações com 

total comprometimento. Atropelam as adversidades, ultrapassando os obstáculos, 

com uma vontade ímpar de “fazer acontecer”. Mantêm-se sempre dinâmicos e 

cultivam um certo inconformismo diante da rotina. 

São dedicados: Eles se dedicam 24 h por dia, 7 dias por semana, ao 

seu negócio. 

Comprometem o relacionamento com amigos, com a família, e até 

mesmo com a própria saúde. São trabalhadores exemplares, encontrando energia 

para continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente. São incansáveis e 

loucos pelo trabalho. 

São otimistas e apaixonados o que fazem: Eles adoram o trabalho 

que realizam. Esse amor ao que fazem se torna o principal combustível que os 

mantém cada vez mais animados e autodeterminados, tornando-os os melhores 

vendedores de seus produtos e serviços, pois sabem, como ninguém, como fazê-lo. 

O otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso. Ao invés de 

imaginar o fracasso. 

São independentes e constroem o próprio destino: Eles querem 

estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. Querem ser 

independentes, em vez de empregados; querem criar algo novo e determinar os 

próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o próprio patrão e gerar empregos. 

Ficam ricos: Ficar ricos não é o principal objetivo dos 

empreendedores. Eles acreditam que o dinheiro é consequência do sucesso dos 

negócios. 

São líderes e formadores de equipes: Os empreendedores tem um 

senso de liderança incomum. E são respeitados e adorados por seus funcionários 

pois sabem bem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, formando um time em 

torno de si. Sabem que para obter êxito e sucesso, dependem de uma equipe de 
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profissionais competentes. Sabem ainda recrutar as melhores cabeças para 

assessorá-los nos campos onde não detêm o melhor conhecimento. 
São bem relacionados (networking) São organizados: Os 

empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no 

ambiente externo da empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe. 

Os empreendedores sabem obter e alocar recursos materiais, 

humanos, tecnológicos e financeiros, de forma racional, procurando o melhor 

desempenho para o negócio. 

Planejam, planejam, planejam: Os empreendedores de sucesso 

planejam cada passo do seu negócio, desde o primeiro rascunho do plano de 

negócios, até a apresentação do plano a investidores, definição das estratégias de 

marketing do negócio etc, sempre tendo como base a forte visão de negócio que 

possuem. 

Possuem conhecimento: São sedentos pelo saber e aprendem 

continuamente, pois sabem que quanto maior o domínio sobre um ramo de negócio, 

maior é sua chance de êxito. Esse conhecimento pode vir da experiência prática, de 

informações obtidas em publicações especializadas, em cursos, ou mesmo de 

conselhos de pessoas que montaram empreendimentos semelhantes. 

Assumem riscos calculados: Talvez seja a característica mais 

conhecida dos empreendedores. Mas o verdadeiro empreendedor é aquele que 

assume riscos calculados e sabe gerenciar o risco, avaliando as reais chances de 

sucesso. Assumir riscos tem relação com desafios. E para o empreendedor, quanto 

maior o desafio, maior estimulante será a jornada empreendedora. 

Criam valor para a sociedade: Os empreendedores utilizam seu 

capital intelectual para criar valor para a sociedade, com a geração de empregos, 

dinamizando a economia e inovando, sempre usando sua criatividade em busca de 

soluções para melhorar a vida das pessoas (DORNELAS, 2001, p. 31-33). 

De acordo com as definições acima, pode se referenciar o 

empreendedor como aquele que assume riscos e a possibilidade do sucesso ou 

fracasso do negócio, tem amor pelo que faz e busca novos caminhos para resolver 

determinada situação com comprometimento e entusiasmo. 

De acordo com Dornellas (2001), o processo de criação, devoção e 

ousadia são palavras chave para o sucesso de um empreendedor. 
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Dornelas (2001, p. 39) descreve que as habilidades de um 

empreendedor podem ser dividida em três áreas: a gerencial, técnica e 

características pessoais. 

As habilidades gerenciais abordam áreas envolvidas em criação, 

desenvolvimento, administração, finanças, operacional, produção e negociar. 

As habilidades técnicas incluem saber escrever, saber ouvir e captar 

informações das pessoas, trabalhar em equipe, saber liderar, entender de sua área 

de atuação. 

As habilidades pessoais envolve assumir riscos, ser inovador, 

persistente e um líder visionário. 

Para o autor as habilidades descritas acima formam uma base para os 

ensinamentos do empreendedorismo. 

Em Salim (2004, p. 6) apud Peter Drucker, na visão de Drucker “(o 

empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade)”. 

A partir dessa frase o autor cria dicas ao empreendedor, ressaltando 

aspectos ligados a administração. 

 
1. Na administração estratégica, a eficiência é importante, mas a eficácia é 

vital. 
2. Defender o ontem, isto é, não inovar, é mais arriscado do que fazer o 

amanhã. 
3. Deve-se aprender a ver as mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e 

demográficas como oportunidades e não como ameaças. 
4. Os empreendedores mais bem sucedidos que conheci sempre foram 

homens e mulheres humildes, que tinham consciência de que o sucesso 
de hoje pode ser o fracasso de amanhã e vice-versa. 

5. Inovação é trabalho. Ações sistemáticas, deliberadas e disciplinadas são o 
que realmente conduzem uma empresa ao progresso. 

6. Nunca misture unidades administrativas a unidades empreendedoras. 
7. A pesquisa de marketing é um instrumento que pode ser utilizado para 

descobrir o que os clientes compram, como compram e assim por diante. 
8. A simplicidade tende ao desenvolvimento, e a complexidade à 

desintegração. 
9. O jogo empreendedor sempre se concentra no mercado e é dirigido pelo 

mercado. 
10. Aqueles que sobrevivem tendem a evoluir. (Salim, 2004, p.6) 

 

 
3 Empreendedorismo Feminino 

 

3.1 A mulher e sua história 
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Somente a própria mulher sabe como é difícil ser mulher. Em toda sua 

complexidade de um papel familiar e profissional, de conflitos pessoais e 

emocionais, elas cada vez mais conquistam espaço e ultrapassam fronteiras nesse 

mundo, onde até meados do século XX eram os homens que dominavam. A mulher, 

durante muito tempo, foi considerada objeto de prazer e dominação, limitando seu 

sucesso, sua iniciativa, sendo sempre o desejo do outro e não o seu desejo a 

destacar, pois a cultura da época assim exigia. 

De acordo com Muraro (1966), apoiando sobre documentos da The 

United Nations and the Status of the Woman (ONU), pelos fins do século XIX já 

existiam organizações não-governamentais que contribuíram para o posicionamento 

da mulher na sociedade, as mudanças variaram de país para país. Somente no 

início do século XX, alguns países garantiram às mulheres o direito de votar em 

nível nacional, enquanto outros somente a nível municipal. As mulheres tiveram 

também a oportunidade de ingressar em escolas profissionais e universidades, 

qualificando para novas ocupações. 

No Ano Internacional da Mulher, 1975, o número de universitárias 

cresceu em 5 vezes num período de cinco anos. Em 1969 eram 100.000 mulheres e 

200.000 homens, já em 1975 eram 5000.000 mulheres e 508.000 homens. 

Em 1970, as mulheres no mercado de trabalho eram de seis milhões. 

Já em 1976 cresceu para doze milhões (Muraro, 1990). 

Elas não estavam só ingressando para os estudos, para a faculdade, 

mas também estavam entrando para o mundo do mercado de trabalho. 

De acordo com Furtado (1990), Considerado a Década da Mulher entre 

1975 e 1985, as Nações Unidas estudaram as barreiras no mundo do trabalho e a 

discriminação da mulher, chegando no seguinte resultado: 

 
- as mulheres fazem dois terços do trabalho mundial e recebem um terço do 
salário total; 
- de cada cem pessoas que possuem riqueza em termos formais, apenas 
uma é mulher; 
- de cada cem pessoas que detêm posições de poder, apenas uma é 
mulher. 

 

Mesmo com esses primeiros passos, as mulheres ainda sofrem muitas 

discriminações com leis referentes a admissões, promoções, aposentadorias e a 
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carreira. E uma das principais discriminações existentes ainda nos tempos de hoje é 

a diferença de salários (CHU, 2003, p. 5). 

Segundo Sandberg (2013), no mundo empresarial a porcentagem 

apontada pela revista Fortune é que entre 500 empresas dos Estados Unidos as 

mulheres ocupam apenas 4% nos cargos de diretoras. No Brasil, esse número é um 

pouco melhor, representando 14% de ocupação nos cargos executivos entre as 500 

maiores empresas do país. 

Em Sandberg (2013, p. 17) coloca-se que ainda nos dias de hoje 

existem países que negam direitos básicos e civis às mulheres. Contendo no mundo 

cerca de 4,4 milhões de mulheres no comercio sexual. Em países como Sudão e 

Afeganistão, as meninas não recebem nenhum grau de instrução, as mulheres são 

tratadas como propriedade dos maridos e sofrem estupros. 

Sandberg (2013, p. 19) destaca “é hora de encarar o fato: nossa 

revolução empacou”. Promessa de igualdade e igualdade de fato são diferentes”. 

Para a autora igualdade entre os sexos seria as mulheres comandando 

metade dos países e das empresas, e os homens dirigindo metade dos lares. As 

condições das mulheres só irão mudar quando houver mais mulheres no poder. 

(SANDBERG, 2013). 

Não é por saber que as coisas podiam ser piores que deixaremos de 

melhorá-las. É preciso enxergar melhor e rever a imagem desta marcha de pedir 

igualdade entre os sexos. 

Hoje em dia, a mulher é vista pela sociedade com mais dignidade. O 

tempo passou e as mudanças vieram trazendo às mulheres segurança e 

independência. Elas ainda continuarão exercendo atividades múltiplas como ser 

esposa, mãe, dona de casa, lavando, passando, limpando, gerenciando, educando, 

etc, mas desta vez elas encontram seu valor pessoal. 

Segundo Chu (2003, p. 36), o século XXI é considerado o século da 

mulher, o Século Pacífico, pois o Pacífico é a principal área de crescimento do poder 

econômico nos próximos cem anos e, junto com essa ascensão, virão valores 

culturais com tendência mais intangível e intuitiva. Ele cita algumas qualidades 

pacíficas que são nitidamente femininas, como intuição, sutileza e não-dualismo. 

De acordo com Chu (2003, p. 38) durante o período da Revolução 

Industrial, dominado pelos homens, qualidades como intuição, carinho, empatia e 

capacidade de adaptação foram consideradas inferiores. Mas, atualmente, na era da 
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Revolução da Informação é valorizado o que não se vê, o poder dos músculos 

deixou de mover a sociedade para o poder da mente comandar. A capacidade da 

mulher de ver além, e perceber sutis mudanças será essencial neste século. 

Segundo Chu (2003, p. 36) uma mulher tem de fazer o que tem de 

fazer, independentes de suas qualidades pessoais, deve alcançar seus objetivos. 

Todos podem transformar desvantagens em vantagens. É preciso utilizar tudo que 

somos, são atitudes que irão criar e transformar infinitas possibilidades. 

O autor descreve algumas qualidades que para ele descrevem a 

feminilidade: (Chu, 2003) 

 
São novas vencedoras; 
Sabem jogar em equipe 
Efetivas competidoras 
Criadoras e disseminadoras de beleza 
Mais durável e resistente 
Mais sensatas 
Intuitivas 
Guardiã da criação 

 

E esta evolução e revolução do mundo feminino, renova e inova-se a 

cada dia, a cada instante, há muito o que se fazer ainda, há muito pelo que lutar 

ainda, a discriminação ainda existe, a insegurança persiste, e percebe-se que 

algumas batalhas já vencidas, hoje podem ser desmistificadas por processos e 

escolhas pessoais das mulheres. 

 

3.2 Empreendedorismo Feminino 

 

De acordo com a Exame (2013, online) o empreendedorismo no Brasil 

cresceu cerca de 20% nos últimos dez anos. As empresárias ainda não são maioria 

entre os empresários brasileiros, mas enquanto o número de empreendedoras 

cresceu 21,4% nos últimos dez anos, o número de empreendedores homens 

cresceu somente 9,8% no mesmo período. Este número partiu do Anuário das 

Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas, feito 

pelo Sebrae em parceria com o Dieese. 

O estudo também trouxe características da mulher empreendedora 

como por exemplo, dão mais atenção aos clientes, investem em capacitação, 

procuram especialização e buscam informações e orientação, são mais detalhistas, 
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sensitivas e intuitivas, conciliam melhor atividades pessoais e profissionais, 

buscando no empreendedorismo ter maior flexibilidade de horários, entre outras. 

Sebrae (2013, online) além de ganhar o mercado de trabalho, as 

mulheres também ocupam cargos no poder político, entre 2001 e 2011, o número de 

mulheres empreendedoras aumentou 21%, mais do que o dobro de 

empreendedores homens. Luiz Barreto, presidente do Sebrae, comenta: “. “Elas não 

empreendem apenas para complementar a renda da família ou como passatempo. 

Abrem empresas por identificar uma demanda de mercado e estão se perpetuando 

como empresárias de sucesso, sem espaço para amadorismo”.  

Além disso o estudo do Sebrae mostra que empresas administradas 

por mulheres estão se mantendo em atividade por mais tempo no mercado, na 

última década subiu de 48% para 54% a taxa de empreendedoras em atividade há 

mais de cinco anos. 

Outro dado importante é que a prestação de serviços e atividade do 

comércio concentravam 80% das empreendedoras no início da década passada. 

Depois de dez anos as mulheres despontaram a empreender na indústria saltando 

de 9% para 19% de negócios estabelecidos no ramo industrial. 

 

 
4 Estudo de Caso 

 

4.1 Antecedentes 

 

Nascida em Julho de 1982, na cidade de Franca-SP, Elaine Felicio 

Pinto Freitas, aprendeu a importância de cuidar de um negócio aos 12 anos de 

idade, por meio de uma oportunidade que seu tio a dera como vendedora em uma 

loja de calçados. 

Com 14 anos de idade tornou-se gerente desta mesma loja onde 

aprendeu a administrar o negócio. Ela vendia, fazia compras da empresa e 

administrava o financeiro. 

Anos depois com o falecimento do tio, a loja fechou. 

Aos 18 anos Elaine cursava Artes Plásticas na Universidade de Franca 

e no anseio de ser independente e continuar trabalhando vendeu a mobilete que 
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havia ganhado do pai na adolescência, e com todo o dinheiro retornado comprou 

lingerie para vender para as amigas e na faculdade.  

Com o dinheiro que havia ganhado com as vendas das lingeries, 

investiu na compra de roupas e começou a vender de casa em casa. Elaine viajava 

para São Paulo de 15 em 15 dias e no início comprava somente jeans para começar 

o novo negócio. Nesta ocasião ela também dava aulas em escolas de ensino 

fundamental. Logo após, com o retorno dos jeans começou a comprar todo tipo de 

roupa, e continuava a vender de porta em porta. 

Com 20 anos abriu sua primeira loja de roupas na sala da casa de seus 

pais. Conheceu seu atual marido Leandro Freitas na faculdade de Artes Plásticas, 

convidou-o para trabalharem juntos ainda no período de namoro. Nesta ocasião ele 

trabalhava com o pai em uma fábrica de gesso, saiu do emprego dele e começou a 

trabalhar com Elaine. 

Ele vendia roupas por atacado na cidade de Franca, e ela administrava 

sua loja na sala da casa de sua mãe e também continuava a vender de porta em 

porta. 

Com 22 anos Elaine e Leandro se casam e abrem seu primeiro negócio 

de portas abertas, a Fibra Nativa, e assim permanece até hoje. 

 

4.2 A visão do negócio a partir da empresária 

 

A Fibra Nativa surgiu de um desejo da empresária Elaine Felicio de 

empreender e ter seu próprio negócio. Elaine percebeu que a venda de lingeries e 

roupas lhe davam mais retorno financeiro do que dar aulas em escolas de ensino 

fundamental. 

O crescimento da empresa foi gradativo, conforme o giro e lucro das 

mercadorias Elaine analisava o crescimento da clientela e o aumento da 

lucratividade, e o retorno do investimento realizado. 

Para a empresária a forma de atendimento ao cliente, personalizado e de qualidade, 

sendo humanizado e principalmente amigável, são um dos fatores responsáveis pelo 

sucesso do empreendimento. 

Elaine destaca também que estar atualizado, obter espaço físico 

moderno e aconchegante, ter mercadorias de qualidade e exclusivas fazem parte 

deste sucesso. 
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Para a empresária, a mulher possui uma característica natural, a 

sensibilidade e a vontade de ajudar aos outros, isso facilita o relacionamento com os 

clientes e colaboradores. 

Acredita que se houvesse mais mulheres acreditando em seus 

potenciais a quantidade de mulheres empreendedoras seria bem maior. 

 

 
5 Considerações Finais 

 

O estudo interagiu teoria com prática, discriminando as reais 

características empreendedoras da entrevistada. O estudo conclui que a 

entrevistada possui como característica diferencial para o sucesso de seu 

empreendimento o atendimento, a qualidade neste atendimento, sendo humanizado, 

personalizado, e principalmente amigável. 

A empresária possui visão de negócio e tem coragem para arriscar 

ousando de forma segura e planejada visando o crescimento da empresa. 

Na tabela abaixo segue descrições das caraterísticas empreendedora 

da empresária Elaine Felício. 

 
Característica Empreendedora Característica Elaine Felício 
São visionários e Sabem tomar decisões 
 
 
Assume risco calculado e sabe gerenciar o 
risco 
 
 
São otimista e apaixonados pelo que 
fazem 
São bem relacionados 
 
 
 
 
Extrovertida e Sensitiva 
 
 
 
Racional pensadora 

Visualizou no presente o giro de 
lucratividade e o possível aumento da 
clientela abrindo a loja de portas abertas. 
Arriscou a abertura da loja de portas 
abertas gerenciando esse aumento de 
clientela e lucratividade, garantindo o 
retorno do investimento. 
Sempre enxergou o sucesso ao invés de 
imaginar o fracasso, ama o que faz. 
Atendimento de qualidade e 
personalizado, a empresária pensa em 
cada cliente no momento das compras de 
mercadorias, e sabe o que cada um quer 
entendendo o perfil de cada cliente. 
A empresária absorve a energia exterior 
das pessoas, percebe o que é real em 
cada uma delas, para melhor atendimento 
e relacionamento com o cliente. 
Prefere organizar informações para decidir 
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Dinâmica e coragem 
 
 
 
Possuem conhecimento 

de forma lógica na hora da compra e 
relacionamento com fornecedores. 
Está pronta para mudanças e cria 
estratégias de vendas para sair de 
momentos de crise, usando a redes 
sociais como ferramenta de propaganda. 
Sabe que precisa estar atualizada para 
obter êxito no negócio, faz isso buscando 
informações de mercado e principalmente 
da moda, investe na estrutura física da loja 
visando o conforto para os clientes. 

 

O estudo trouxe as características do empreendedor dentro do mundo 

do empreendedorismo feminino, justificando essas características com a teoria e 

trazendo as habilidades da entrevistada para o presente estudo. 
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Anexo A 
 

FORMULÁRIO DE QUESTÕES ABERTAS 

EMPRESÁRIA: ELAINE FELICIO 

EMPRESA: FIBRA NATIVA 

RAMO: COMERCIAL 

 

1. Como surgiu a ideia de montar seu empreendimento? 

 Na época eu cursava a faculdade e vendia roupa de porta em porta, percebi que 

a demanda na procura foi aumentando e com isso foi fidelizando algumas clientes. 

Assim surgiu a ideia de abrir meu próprio negocio. 

 

2. Você se planejou antes do início das atividades? Como foi o processo? 

 Meu planejamento começou analisando o giro e o lucro das mercadorias, com 

isso também analisei o fato de que, após a abertura da empresa a minha clientela 

aumentaria juntamente com a minha lucratividade, garantindo assim o investimento 

realizado. 

 

3. Quais características você apontaria para ter uma empresa de sucesso? 

 Qualidade em atendimento, atendimento personalizado, estar sempre 

atualizado, propaganda direcionada para sua clientela, espaço físico moderno e 

aconchegante, mercadorias de qualidade e exclusividade. 

 

4. Quais palavras chaves você consideraria para resumir atitudes pessoais para o 

sucesso do empreendimento. 
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 Atendimento mais humanizado e personalizado, estreitando a relação de cliente 

e atendente. 

 

5. Qual o diferencial do negócio, em relação aos outros no mercado? 

 Como foi citado na questão anterior, o nosso diferencial é fazer com que nosso 

cliente se sinta a vontade e livre para expressar o que realmente procura, além de 

se sentir em um ambiente familiar com um clima de descontração, quebrando a 

mecânica de uma venda. 

 

6. O que é empreendedorismo para você? 

 É você ter uma visão ampla do mercado atual e flexibilidade para adaptar a 

diversas situações econômicas, global e emocional. 

 

7. Como você vê a mulher de hoje no mercado de trabalho. 

 Apesar de a mulher ter conquistado um amplo espaço no mercado, ainda acho 

que se as mulheres acreditassem mais em seu potencial teriam mais confiança e 

coragem para enfrentar o mundo, possibilitando uma gama maior de 

empreendedoras, pois com sutileza e delicadeza sempre chegamos onde queremos. 

 

8. O empreendedorismo feminino vem crescendo ao longo dos anos. Por qual 

motivo você acreditaria nisso? 

 A mulher possui uma característica natural que é a sensibilidade e a vontade de 

ajudar e isso facilita o relacionamento com clientes e colaboradores, possibilitando 

um desenvolvimento diferenciado e inovador. 
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Introdução 
 

O empreendedorismo surgiu da necessidade de se caracterizar aquela 

pessoa que tinha iniciativa para criar e conduzir projetos, mesmo sem saber dos 

riscos. 

Um termo que foi se modificando conforme as mudanças sociais e 

econômicas, e que se demorou muito para chegar a um consenso sobre sua 

definição, pois muitos estudiosos de outras áreas queriam dar suas contribuições 

para defini-lo. 

O empreendedorismo social surgiu em resposta aos graves problemas 

de exclusão social, problemas latentes na sociedade, graves problemas com o meio-

ambiente e cuidado com seus funcionários. Tornou-se uma atividade sem muitas 

regras podendo ser realizado por uma organização, por alguém iniciante ou alguém 

que sonha ter um empreendimento, pois ela se inicia como uma ideia inusitada, ou 

com um produto novo ou até mesmo com um serviço. 

O empreendedor é toda pessoa de qualquer tipo de idade, raça e 

classe social que em um negócio seja próprio ou herdado de família, impõe 

ferramentas da liderança dinâmica que leva ao desenvolvimento econômico e com 

uma vontade extrema de fazer crescer a economia do país. 

Para vencer tantos obstáculos, o empreendedor deveria possuir 

algumas habilidades, como foi citado por Schumpeter (1984). Além de ser capaz de 

identificar negócios e oportunidades, ter a capacidade de possuir uma visão mais 

ampla do ambiente de mercado, propor ideias para o crescimento financeiro de seu 

produto ou empresa e saber assumir os riscos do negócio.  

O empreendedor, também, deve contar com o chamado espírito 

empreendedor que lhe ajudará na necessidade de realização, disposição para 
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assumir os riscos e autoconfiança. Outro fator que lhe ajuda é a inovação, pois sem 

ela talvez não houvesse nascimento e a manutenção de um empreendimento. 

Sobre o assunto Responsabilidade Social, observou-se que, são ações 

de empresas e pessoas, por meio de causas sociais relevantes as comunidades que 

contribuí para uma política social. É uma forma de gerir que busca em primeiro lugar 

diminuir os impactos negativos no meio ambiente e nas comunidades, buscando 

extinguir com as desigualdades sociais e assim respeitando a diversidade. Neste 

contexto, o estudo de caso que está em andamento e terminará no final do oitavo 

semestre de 2015, é sobre a Empresa 3M que sempre buscou ser uma companhia 

responsável social.  
 

1 Empreendedorismo 
 

O termo empreendedorismo foi criado em meados dos séculos XVII e 

XVIII na França, em que era usado para representar aquelas pessoas ousadas e 

criativas que elevavam a economia do país mediante formas e características 

diferenciadas, segundo Dolabela. 

O primeiro uso do termo empreendedorismo foi usado por Richard 

Cantillon (apud  DOLABELA, 1999, p.47), para demonstrar o risco que é se 

comprar por um determinado preço e ter que vende-lo por um preço indeterminado. 

De acordo com a teoria do autor o empreendedorismo veio da importação do inglês 

entrepreneur, uma palavra francesa que era usada no século XXII para designar 

aquele que incentivava brigas.  

Jean Baptiste Say, em 1803,(apud DOLABELA, 1999, p.47) colocou 

mais detalhes na definição, para ele empreendedorismo esta relacionado àquele que 

“transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um 

setor de produtividade elevada e de maior rendimento”.  

Schumpeter, em 1978, comparou o empreendedorismo aos conceitos 

de desenvolvimento econômico, aproveitamento total das oportunidades e inovação. 

Segundo Dolabela (1999,p. 43), empreendedorismo é um neologismo 

derivado da livre tradução da palavra entrepreneurshipe utilizado para designar os 

estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de 

atividades e seu universo de atuação. 
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Foi Drucker, em 1987, o autor primeiro a unir as definições da 

economia empreendedora com as novas aplicações da administração.  

 
O empreendedorismo é o processo dinâmico para criar mais riqueza. A 
riqueza é criada por indivíduos que assumem os principais riscos em termos 
de patrimônio, tempo e/ou comprometimento com a carreira ou que prove 
valor para algum produto ou serviço pode não ser novo ou único, mas valor 
deve de algum modo ser infundido pelo empreendedor ao receber e 
localizar as habilidades e os recursos necessários. (RONSTADT, 1984, 
p.28.) 

 

Varias ciências deram suas contribuições para definir 

empreendedorismo que vem sendo um grande fenômeno sócio econômico desde a 

virada do século dada a sua subjetividade o termo parece não conseguir ser 

realmente definido. 

 
Empreendedorismo definido como um conjunto de hábitos e características 
pessoais com base na captação de ideias e iniciativas, transformadas em 
oportunidades. (FILION apud HALICKI Zelia, 2014, p.16) 

 
 
O empreendedorismo é um processo, que tem inicio com apenas uma 

ideia, ou um produto novo ou até mesmo com um serviço. Também, pode surgir pelo 

fato de que a pessoa não esteja satisfeita com o que faz ou com a empresa que 

trabalha e resolve se encontrar abrindo um empreendimento que combina com suas 

ideias e por se sentir mais livre. 

Hoje em dia o empreendedorismo em sua forma básica foi se 

afunilando para aqueles que querem se destacar, enxergar uma necessidade ou 

obter alguma inovação, tudo isso requer muito estudo, muita pesquisa de mercado 

do próprio produto ou serviço em si que irá prestar. É algo que se encadeia em 

eventos e atividades. 

É uma área que abrange todas as atividades relacionadas à criação de 

uma nova empresa, envolvendo o processo de se criar algo novo, o 

comprometimento de estar sempre presente para que o negócio se transforme em 

realidade e cresça, deve-se ter ousadia para assumir riscos e decisões críticas e 

talvez trabalhar com a hipótese de se tropeçar e tudo se acabar.  

Muitos veem o empreendedorismo com um papel de lançar novos 

empregos e fazer com que a economia do país cresça. O empreendedorismo ajuda 

fortemente o desenvolvimento econômico, pois o alicerce é a inovação. Dois 
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ingredientes fundamentais para o desenvolvimento econômico são 

empreendedorismo e inovação. 
 

1.1 Empreendedor 

 

De acordo com Filion(1991), o significado da palavra empreendedor 

muda de acordo com a época e com o país, por exemplo, no fim do século XVII, 

empreender era “firme resolução de fazer qualquer coisa” (DOLABELA, 1999, p.67) 

já no século XIX e início do século XX, o termo era direcionado aos grandes capitães 

de indústria, tais como Ford nos Estados Unidos da América, Peugeot na França e 

Toyota no Japão. “Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e 

realiza visões”. (FILION apud DOLABELA,1999,p.68 ). 

O empreendedor tem sido um objeto de estudo e de evolução ao longo 

dos séculos, pois é considerado um fator principal em potencial para o 

desenvolvimento econômicoe social de um país. 

Inúmeros autores caracterizam o empreendedor como um indivíduo 

que não apenas idealiza ou somente concretiza uma ideia, pelo contrário, coloca 

em prática, calcula o valor lucrativo, financeiro ou social. 

Já o austríaco economista do século XX, Joseph Schumpeter em 1942 

definiu esse indivíduo como o que reforma ou revoluciona o processo “criativo-

destrutivo” do capitalismo, por meio do desenvolvimento de nova tecnologia ou do 

aprimoramento de uma antiga, mantendo o funcionamento do motor capitalista. 

Como cita em seu livro: 

 
“O empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica existente 
graças a introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação 
de novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais 
e tecnologias.” (SCHUMPETER, Joseph A. The creative response in 
economic history, 1947. p149) 
 
 

 Este autor também traz o conceito que um empreendedor é à alma da 

inovação no mundo, fazendo com que as antigas formas de se fazer negócio se 

torne obsoleta além de descrever o empreendedor como alguém ágil e habilidoso 

para gerar inovações mantendo a competitividade mercadológica. 

 
“É possível destacar diversos pontos que caracterizam um empreendedor: 
uma pessoa que influencia que tem otimismo, autonomia, autoconfiança, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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perseverança e tenacidade para vencer obstáculos” (DOLABELA, 1999, 
p.71 ou 72). 

 

Atualmente, há inúmeras definições sobre o termo empreendedor e 

empreendedorismo, porque na grande maioria são propostas por pesquisadores de 

diferentes áreas, que tomavam interesses de suas áreas para formar o conceito. 

Cantillon em 1755 (apud, DOLABELA, 1999, p.47) foi o primeiro a identificar às 

funções do empreendedor, que naquela época, o termo se referia as pessoas que 

compravam matéria - prima e as vendiam a terceiros, surgindo oportunidades de 

negócios e assumindo riscos.  

Então Drucker, considerado “o pai da administração moderna”, amplia 

a definição de Jean-Baptiste Say, que descreve os empreendedores como aqueles 

que aproveitam as oportunidades para criar as mudanças. Os empreendedores não 

devem se limitar aos seus próprios talentos pessoais e intelectuais para levar a cabo 

o ato de empreender, mas mobilizar recursos externos, valorizando a 

interdisciplinaridade do conhecimento e da experiência, para alcançar seus 

objetivos. 
O sucesso do empreendedor vem na observação constante de coisas 

simples no dia-a-dia, como em jornais, outdoors, panfletos, encontrando nestas 

oportunidades, fazendo previsões e percebendo as oportunidades, principalmente 

quando está relacionado com as mudanças tecnológicas.  

 
“Um fato importante a ser destacado é que, quando a organização cresce, 
geralmente os empreendedores sentem dificuldades em tomar decisões 
diariamente, pois se preocupam mais com os aspectos estratégicos com os 
quais se sentem mais á vontade” Dornelas (2008, p.18). 

 
É de extrema necessidade a existência de empreendedores em uma 

sociedade, para que estes mantenham a competitividade e permaneça no mercado. 

Com isso é necessário que haja grandes estímulos para incentivar novos 

empreendedores despertando assim o espírito empreendedor, a iniciativa, a 

criatividade e o espírito inovador. 

A inovação é a peça chave para o nascimento e manutenção de um 

empreendimento "os empreendedores inovam. A inovação é o instrumento 

específico do empreendedor" (DRUCKER, 1987, p. 39). 
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É dever de um empreendedor saber criar seu negócio para mantê-lo e 

sustentá-lo “vivo” por um longo período para depois colher os frutos (retornos), este 

ciclo de vida deve ser semelhante a administrar, ou seja, planejar, organizar, dirigir e 

controlar. 

 
“As diferenças entre os domínios empreendedor e administrativo podem ser 
comparados em cinco dimensões distintas de negócios: orientação 
estratégica, análise das oportunidades, comprometimento dos recursos e 
estrutura gerencial” (Dornelas 2008, p 18-19). 
 

Outra comparação feita com o empreendedor é em relação ao 

capitalista, estes eram confundidos, porém o capitalista é aquele que tem 

participação financeira no negócio e o empreendedor é aquele que assume os riscos 

no negócio. Só no século XVIII, que estas duas figuras foram distinguidas, 

características atribuídas pelo fato de estar ocorrendo a Revolução Industrial. 

O empreendedor muitas vezes é confundido com um inventor, porém 

uma profissão se difere da outra pelo fato de que o empreendedor utiliza sua 

criatividade aliada as suas habilidades gerenciais e conhecimento dos negócios para 

identificar oportunidades de inovar. 

 
“Os empreendedores são heróis populares do mundo dos negócios. 
Fornecem empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento 
econômico. Não são simplesmente provedores de mercadorias ou de 
serviços, mas fontes de energia que assumem riscos inerentes em uma 
economia em mudança” (CHIAVENATO, 2004, p.4) 
 
 

Todas as pessoas de todos os tipos de idade, raça e classe social 

estão abrindo um negocio ou herdando as empresas de família, onde agregam como 

ferramenta a liderança dinâmica que leva ao desenvolvimento econômico, é essa 

vontade que faz crescer a economia do país. 

 

1.1.1 Habilidades do empreendedor 

 

Diante destas perspectivas, percebeu-se que o empreendedor deveria 

ter habilidades diferenciadas para se destacar e, neste sentido, Schumpeter (1984) 

estabeleceu estas habilidades em três áreas: técnicas: saber ouvir, saber captar 

informações, ser organizado, saber liderar e trabalhar em equipe; gerenciais: criação 

e gerenciamento da empresa (marketing, administração, finanças, operacional, 

produção, tomada de decisão, planejamento e controle); pessoais: ser disciplinado, 



193 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: um estudo de caso sobre a empresa 3m. p.  187-200. 

 

assumir riscos, ser inovador, ter ousadia, persistente, visionário, ter iniciativa, 

coragem, humildade e, principalmente, ter paixão pelo que faz. 

Comenta Filion em 1997, que “as características variam de acordo com 

as atividades que o empreendedor executa em uma dada época ou em função da 

etapa de crescimento da empresa”. 

Vale ressaltar três elementos que juntos qualificam o 

empreendedorismo: inovação, riscos e autonomia. 

 

1.2 Espírito Empreendedor 

 

O espírito empreendedor possuiu características básicas, tais como: 

Profissionais que são perfeitos em realizar o que querem no âmbito geral, talvez 

serão chamados de ambiciosos, deveram assumir riscos variados e ter 

autoconfiança podendo enfrentar os desafios que existem ao redor e os problemas 

serão dominados. 

 
“[...] gosta de risco, mas faz tudo para minimizá-los; tem alta tolerância à 

ambiguidade, e à incerteza; e mantém um alto nível de consciência do 

ambiente em que vive usando-a para detectar oportunidades de negócios.” 

(DOLABELA, 1999, p.71-72) verificar se esta certa. 

 
O empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, 

pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. Transforma ideias em realidade, por ter criatividade 

demonstra imaginação perseverança que o habilitam a transformar uma ideia tão 

simples a algo concreto estruturado e bem sucedido no mercado. 

O conceito do espírito de empreendedorismo é um pouco complexo, 

mas existem três exemplos: necessidade de realização, disposição para assumir 

riscos e autoconfiança. 

 

2 Empreendedorismo Social 
 

O empreendedorismo social é um tema novo nas ciências sociais e 

advém de uma associação entre o tradicional tema do empreendedorismo, 

desenvolvido no selo da economia e da gestão empresarial, e o recente tema das 
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empresas sociais, emergente no quadro dos problemas que surgem do Terceiro 

Setor (ou da Economia Social). 

 Têm sido designadas de empresas sociais, organizações que surgiram 

nos últimos 30 anos, em resposta aos graves problemas de exclusão social e 

desemprego do final dos anos 70, e que progressivamente se inscrevem a sua 

atividade no mercado, embora prossigam finalidades sociais de interesse geral e não 

o interesse privado lucrativo. 

 
“Quando falamos de empreendedorismo social, estamos buscando um novo 
paradigma. O objetivo não é mais o negócio do negócio [...] trata-se, sim, do 
negócio do social, que tem na sociedade civil o seu principal foco de 
atuação e na parceria envolvendo comunidade, governo e setor privado, a 
sua estratégia.” (MELO NETO E FROES,2001) 

 

O termo Empreendedor Social foi cunhado por Bill Drayton – fundador 

e presidente da Ashoka – ao perceber a existência de indivíduos que combinam 

compromisso com resultados e visão de futuro para realizar profundas 

transformações sociais. A formação de empreendedores de interesse social é vista 

como uma possibilidade de descobrir potencialidades latentes nas situações 

cotidianas para o enfrentamento de problemas identificados pelos atores envolvidos, 

a partir de ações que propiciem transformações sociais relevantes. 

 
“Constituem a contribuição efetiva de empreendedores sociais inovadores 
cujo protagonizo na área social produz desenvolvimento sustentável, 
qualidade de vida e mudança de paradigma de atuação em benefício de 
comunidades menos privilegiadas.” (ROUERE E PÁDUA,2001) 
 

O empreendedor é a pessoa que alcança e faz realmente as coisas 

acontecerem, já que é dotada de sensibilidade para os empreendimentos, astúcia 

financeira e habilidade para identificar oportunidade de negócio. Com esse conjunto, 

concretiza ideias em fato, para benefício próprio e em prol da sociedade. Por ter 

capacidade criadora e um elevado grau de vigor, o empreendedor usa sua 

imaginação e persistência, pontos que, ajustados adequadamente, o capacitam a 

modificar um conceito tolo e mal estruturado em algo real e bem-promissor no 

cenário dos negócios. 

O empreendedor social possui um perfil diferenciado, assemelha-se em 

alguns aspectos com o empreendedor tradicional. 

 



195 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: um estudo de caso sobre a empresa 3m. p.  187-200. 

 

“não é qualquer um que pode ser um empreendedor social. O 
empreendedorismo social é um misto de ciência e arte, racionalidade e 
intuição, ideia e visão, sensibilidade social e pragmatismo responsável, 
utopia e realidade, força inovadora e praticidade”. (MELO NETO; FRÓES, 
2002, p.34). 
 

Eles criam valores sociais pela inovação, pela força de recursos 

financeiros em prol do desenvolvimento social, econômico e comunitário. Conforme 

como Melo Neto e Froes comenta, empreendedorismo social é um novo paradigma 

de descobertas na pratica do mundo dos negócios sociais. 

O Empreendedor Social aponta tendências e traz soluções inovadoras 

para problemas sociais e ambientais. 

Empreendedores sociais têm características semelhantes aos 

empreendedores de negócios, mas possuem uma missão social onde o objetivo final 

não é a geração de lucro, mas o impacto social onde são os agentes de 

transformação. São extremamente visionários e pensam sempre em inspirar a 

sociedade com as suas ideias e como colocá-las em prática. São persistentes e, ao 

invés de desistir ao enfrentar um obstáculo. Estão sempre criando coisas novas, ou 

reinventando e aperfeiçoando as existentes utilizando sua criatividade.  

 

2.1 Influencias Politicas 

 

                  Uma das estratégias que os empreendedores sociais usam é a influencia 

de política publica. Ou seja, empreendedores sociais sempre esperam que com a 

influência política as mudanças sociais aconteçam de verdade a partir de 

experiências e estratégias desenvolvidas e alcancem o impacto esperado.  Como 

comenta Ghanem, Elie p.11, 2007, “[...] contribuir para construção, implementação e 

fiscalização de políticas publicas para assim gerar mudanças sistêmicas rumo a 

modelos de desenvolvimento humano sustentável.”. 

Assim Avina se organiza entorno de quatro eixos estratégicos 

sustentável: Equidade; Governabilidade; Democrática e Estado de Direito; 

desenvolvimento econômico sustentável; Conservação e Manejo de Recursos 

Naturais. 
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3 Responsabilidade Social Empresarial 
 

 Responsabilidade Social Empresarial são ações das empresas que 

beneficiam a sociedade. São causas sociais relevantes para as comunidades, 

contribuindo com a política social. É uma forma de gestão que pretende diminuir os 

impactos negativos no meio ambiente e comunidades, preservando recursos 

ambientais e culturais, respeitando a diversidade e reduzindo a desigualdade social.  

                   A teoria sobre Responsabilidade Social surgiu na década de 1950 sendo 

um de seus precursores Bowen (1957, p.03). O autor baseou-se na ideia de que os 

negócios são centros vitais de poder e decisão e que as ações das empresas 

atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos, e defendeu a ideia de que as 

empresas devem compreender melhor seu impacto social, e que o desempenho 

social e ético deve ser avaliado por meio de auditorias e devem ainda ser 

incorporados à gestão de negócios. 

                   Para Richard Eells e Clarence Walton (1984), a responsabilidade social 

está ligada a questões e princípios éticos adotados pela empresa no que diz respeito 

aos problemas de ordem social que enfrenta. A empresa como elo entre sociedade, 

indivíduos e governo, enquanto instrumento é capaz de melhorar a qualidade de 

vida no ambiente de desenvolvimento econômico.  

São as corporações se conscientizando do seu papel no 

desenvolvimento na comunidade que está inserida, criando programas que levam 

em consideração a natureza, economia, educação, saúde, atividades locais, 

transportes. 

               A Responsabilidade Social Empresarial é uma forma de gestão ética, 

responsável, transparente, para com seus colaboradores. Trata - se de um 

comprometimento que os empresários obtém em adotar um comportamento ético 

assim colaborando para um desenvolvimento econômico sustentável, que 

simultaneamente melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, a sociedade como 

um todo. A Responsabilidade Social Empresarial geralmente envolve a busca de 

novas oportunidades como uma maneira de responder às demandas ambientais, 

sociais e econômicas do mercado. 

                            A empresa adotando este tipo de gestão ela mantem sua credibilidade, 

sua imagem institucional e a marca são valorizadas, há maior lealdade de todos os 
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públicos, consegue recrutar e manter talentos, a empresa adquire maior estabilidade 

e consequentemente mais longevidade.  

                      Nesse sentido de analises de diferenciação, tem-se o quadro onde 

pode-se observar as principais características do empreendedorismo, da 

responsabilidade social e empreendedorismo social: 

 

Quadro 1: Características do empreendedorismo social, responsabilidade social 
empresarial e empreendedorismo privado. Fonte: Adaptado de Melo Neto; Froes 
(2002).  
 

4 Empresa 3M Company 
 

A empresa 3M Company, que teve inicio em 1902, no estado de 

Minnesota, na região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos da América. Uma 

companhia de base científica e tecnológica que é líder por atuar em vários 

mercados. (site oficial, http://solutions.3m.com.br/wps/portal/). 

A companhia possui como valores, ser honesto e íntegro em todas as 

atividades, usar da inovação, da qualidade superior, do valor e do serviço para 

satisfazer sempre mais seus clientes, mostrar aos investidores os retornos atraentes 

por meio do crescimento sustentável e global, respeitar o ambiente físico e social no 

mundo todo, incentivar e reconhecer os trabalhos, talentos e iniciativas dos 

funcionários e por fim conquistar a admiração do mundo todo. 

Por possuir esses valores a empresa 3 decidiu ampliar suas ideias no 

âmbito social, não apenas atuando somente na inovação empresarial,  onde ela 

possui varias atividades sociais nos ambientes como: qualidade de vida, meio-

ambiente, saúde, educação, tecnologia sustentável, inovação social, entre outros. 

http://solutions.3m.com.br/wps/portal/
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Onde eles citam tal frase em seu site oficial: “ Acreditamos que ser socialmente 

responsável não é somente apoiar ou patrocinar projetos, mas participar do 

desenvolvimento das comunidades onde atuamos, ensinando e aprendendo.”(site 

oficial, http://solutions.3m.com.br/wps/portal/). 

 
Considerações Iniciais 

Por se tratar de um estudo, a ser finalizado no final do oitavo semestre 

de 2015 com a entrega da conclusão do TCC-Trabalho de conclusão de curso, por 

meio das pesquisas bibliográficas para esclarecer a as similaridades e diferenças 

existentes entre os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial e 

Empreendedorismo Social e Empreendedorismo, onde será feito um estudo de caso 

sobre a empresa 3M, que é um exemplo de empreendedorismo e cultua a 

responsabilidade social, que fica claro ser de extrema importância para a economia 

de um país. Onde será aplicado as diferenças dos temas, assim explicando na 

pratica essas questões. 

Inicialmente verifica-se que o Empreendedorismo Privado veio para 

gerar riqueza, onde o papel do empreendedor é assumir riscos, usando suas 

habilidades e sua inovação para alcançar essa riqueza. Ele não só idealiza, ele 

concretiza e coloca em pratica. São eles que mantem a competitividade de mercado. 

Já o Empreendedor Social surgiu em resposta aos graves problemas 

de exclusão social e desemprego. O empreendedor faz realmente as coisas 

acontecerem, já que é dotada de sensibilidade para os empreendimentos, astúcia 

financeira e habilidade para identificar oportunidade de negócio. Com isso concretiza 

suas ações para benefício próprio e em prol da sociedade. 

                      E a Responsabilidade Social Empresarial é uma forma de gestão ética, 

responsável, transparente, para com seus colaboradores. Onde o empresario atua 

com transparencia e etica em seu desenvolvimento econômico sustentável, que 

simultaneamente melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, a sociedade como 

um todo. Assim sua credibilidade aumenta e relação a sociedade e sua imagem é 

valorizada. A empresa é como um elo entre sociedade, indivíduos e governo, sendo  

é capaz de melhorar a qualidade de vida no ambiente de desenvolvimento 

econômico.  

Pela pesquisa inicial feita sobre a empresa 3M, verifica-se que se trata 

de uma empresa de base cientifica que se preocupa com os problemas emergentes 

http://solutions.3m.com.br/wps/portal/
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no cenário mundial que nos encontramos: problemas ambientais, sociais, 

sustentabilidade econômica, qualidade de trabalho dos funcionários, ou seja, uma 

empresa de tal porte que possui uma subsidiária no Brasil com grande desempenho 

e produtividade. Sendo assim sera tratado com mais objetividade suas ações em 

relação ao tema proposto no trabalho final. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da investigação surgiu a partir da observação das 

pesquisadoras, quanto às falas dos professores de Matemática, no tocante a 

dificuldade do ensino da área, em razão da deficiência de leitura e 

interpretação de textos, por parte dos alunos. Assim, a pesquisa tornou-se um 

desafio, com objetivo de se refletir e se encontrarem métodos / técnicas que 

sejam colaborativos, tanto ao professor como ao aluno, além de trabalhar as 

questões de leitura em gêneros discursivos que atendam, prioritariamente, à 

área de Matemática, como enunciados de problemas, gráficos e tabelas, a fim 

de verificar as estratégias de tentativa de compreensão e interpretação que são 

realizadas pelos docentes da área e pelos estudantes do ensino fundamental – 

Ciclo II. 

A metodologia inicial para o desenvolvimento do artigo partiu de 

dados bibliográficos acerca dos gêneros discursivos, leitura e interpretação 

textual e, especificamente, gêneros que envolvem leitura e interpretação de 

problemas matemáticos. Sendo assim, o trabalho em desenvolvimento permite 

a análise e o respaldo de estudiosos, como Kleiman (2000), Chartier (1999), 

Bakhtin (1990), Freire (1989), Lajolo (2006), Zilberman (1991), dentre outros.  

No segundo momento, são coletados dados qualitativos sobre o 

que pensam professores e alunos a respeito da interdisciplinaridade: 

Matemática e leitura.  

                                                           
1 Alunas regularmente matriculadas no 3º Semestre do Curso de Letras do Uni-FACEF – Centro 
Universitário de Franca 
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  A pesquisa bibliográfica foi feita através de leituras e reflexões 

acerca do que dizem os estudiosos nas áreas de gêneros do discurso, do 

ensino-aprendizagem, da matemática e leitura. E, partindo desta etapa de 

reflexões, ampliações de argumentos, por parte de teóricos e produção de 

conhecimento, as pesquisadoras farão uma análise com o material qualitativo 

coletado, por meio de análises de entrevistas com docentes, gestores e alunos. 

  A pesquisa de campo foi dividida em três etapas: na primeira 

etapa, é realizada uma entrevista com o corpo gestor de uma determinada 

instituição pública de ensino, para que se tenha o perfil dos alunos da escola 

que é utilizada como caso de uso. Também é questionada a temática da 

presente investigação. Na segunda etapa, a entrevista ocorre com os 

professores de Língua Portuguesa e Matemática de um 7º ano do Ensino 

Fundamental – Ciclo II, na tentativa de investigar as dificuldades vivenciadas 

por esses docentes, no processo do ensino aprendizagem, na área de 

matemática, por conta da deficiência nas habilidades de leitura e interpretação 

de textos. Justifica-se a escolha dos sujeitos, em razão de se encontrarem em 

fase final da Educação Básica. E, por fim é realizada diretamente com os 

alunos, em que as pesquisadoras, através de questionários, analisam os 

desafios e as dificuldades no ensino aprendizagem e as deficiências cognitivas 

que estes alunos possuem, quando o assunto é reunir os cálculos com as 

palavras. 

Neste artigo, apresenta-se parte da pesquisa bibliográfica e o 

planejamento dos passos que serão desenvolvidos para atender à proposta. 

 

1 REFLEXÕES SOBRE LEITURA 

   

A competência da leitura é relevante para o desenvolvimento de 

várias habilidades como: tornar o leitor uma pessoa mais crítica, participativa e 

expressiva nos mais diversos âmbitos, além de ser uma habilidade que leva o 

individuo ao poder de relacionar as diversas áreas, a interdisciplinaridade.  
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Para tratar das questões sobre leitura, Kleiman (2000, p. 13) 

afirma que: 

[...] o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento 
adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor 
consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento que interagem 
entre si, a leitura é considerada um processo interativo. Pode-
se dizer com segurança que sem o engajamento do 
conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. 
 

Assim, reafirma-se a necessidade de que o discente possua 

habilidade de compreender e de interpretar os textos, para que consiga 

solucionar problemas, dentre eles, os matemáticos. Ou seja, a leitura é um 

processo que interage com as diversas áreas do conhecimento, e, nesse 

sentido, estudos e discussões sobre leitura são relevantes. 

Ainda, para Kleiman (2000, p.13), é preciso que haja 

interdisciplinaridade na aprendizagem. Por isso, os dizeres de que, na área de 

exatas, não há necessidade de saber ler e interpretar é um equívoco, pois a 

relação entre as áreas possibilita uma construção de conhecimento efetiva. 

  As dificuldades apresentadas por professores de matemática, nas 

atividades de resolução de problemas matemáticos, podem ser explicadas pelo 

fato de que o ensino em vigor é deficitário, pois não há entrosamento entre 

disciplinas, ou seja, os planos de ensino não adotam como habilidades e 

competências a complementação de saberes através da interrelação entre as 

diversas áreas do ensinar e aprender. Estas dificuldades justificam o problema 

encontrado no tema da pesquisa, o que nos leva a crer que, enquanto alguns 

docentes tiverem consigo a ideia de que professor de matemática 

essencialmente não deve ser um bom leitor e conhecedor da língua 

portuguesa, encontraremos dificuldades na contribuição para o ensino-

aprendizagem como um todo.   

O conhecimento da língua e sua correlação com as atividades 

humanas pode ser refletida a partir de Bakhtin (1992), na noção de gênero 

discursivo, que se refere ao funcionamento da língua em práticas 

comunicativas, reais e concretas, construídas por sujeitos que interagem nas 



204 
 

Anna Cláudia Caramore Borges et al 

esferas das relações humanas e da comunicação. É, no interior dessas 

esferas, correspondentes às instâncias públicas e privadas do uso da 

linguagem, que se elaboram os gêneros discursivos, para responderem às 

necessidades interlocutivas dos sujeitos que nelas se inter-relacionam. Dada a 

diversidade de esferas da atividade e da comunicação humana, as quais 

refletem a diversidade das (inter e intra) relações sócio-culturais dos grupos 

sociais, os gêneros discursivos são múltiplos, heterogêneos, os quais, se 

abordados sob um ponto de vista teórico-metodológico, situam-se em um 

sistema continuum de situações discursivas, em cujas extremidades estariam, 

de um lado, a conversação espontânea e, de outro, os artigos de vulgarização 

científica (BAKHTIN apud MARCUSCHI,1995).  

Apresentado o contexto, questiona-se:  

Qual a correlação das competências e habilidades de leitura e de 

interpretação na compreensão de problemas matemáticos? 

Parte-se das hipóteses de que a deficiência dos estudantes em 

leitura ocasiona um desempenho deficitário em matemática. Ainda predomina, 

na Instituição escolar, em um contexto concreto, a ideia de que o professor 

responsável pelo ensino de leitura é o de Língua Portuguesa. Entretanto, no 

discurso ideal, a fala se legítima em questões sobre interdisciplinaridade, 

abordagem construtivista de ensino e a co-responsabilidade no ensino da 

leitura. 

O presente artigo tem relevância pessoal, no sentido de formar as 

pesquisadoras em investigações sobre leitura, eixo significativo no curso de 

Letras.  

2  LEITURA E MATEMÁTICA 
 

Como se pode verificar, a leitura oferece benefícios indiscutíveis 

ao individuo e à sociedade,  sendo forma de lazer e de prazer, de ampliação 

das condições de convívio social e de interação. Esta interação só é possível 

pelas habilidades que o individuo conquista ao desenvolver o ato da leitura, 

pois, é a partir dela que o senso crítico, questionador e construtivista nasce.  
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A ciência matemática é exata, sem rodeios. Através das 

representações simbólicas, esta ciência permite que o indivíduo realize 

cálculos, transforme sentenças em linguagens matemáticas e etc.. Mas, esta 

ciência necessita da habilidade de leitura e interpretação textual para que seja 

completa. Ou seja, a matemática, disciplina distinta e, para muitos, avessa às 

letras da língua portuguesa não anda em contraponto como dizem. Fato 

representativo da necessidade de unir tais disciplinas está nos problemas 

matemáticos, nos gráficos e tabelas que sem a análise e interpretação tornam-

se impossíveis de compreender.  

A matemática deve ser vista como um sistema de códigos 

produzido historicamente pelos homens para satisfação de suas necessidades 

em relação ao mundo. Sendo assim, a leitura, funciona como uma ação de 

decodificação e interpretação dos conhecimentos matemáticos, o que permite 

ao sujeito compreender/ interpretar os problemas matemáticos. Já a linguagem 

é decisiva na formação do pensamento abstrato e no desenvolvimento do 

sujeito e por este motivo é essencial que a leitura em sala de aula seja objetivo 

de todas as disciplinas, pois é por meio da ação de ler, que o sujeito obtém a 

compreensão, tornando-se capaz de realizar inferências e conjecturas, aplicar 

conhecimentos, estabelecer relação e significado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  As questões levantadas no presente artigo buscam expressar 

através dos diferentes âmbitos o quão relevante é a leitura na vida do aluno 

para que ele desenvolva habilidades de interpretação matemática. Neste 

aspecto da leitura é válido ressaltarmos a importância que há em unir os 

números com as letras para o desempenho completo do indivíduo, sendo 

possível relacionar o raciocínio lógico com a interpretação textual. O estudo de 

gêneros também é de extrema importância para que os “textos” matemáticos 

sejam compreendidos com maior facilidade. Afinal, os problemas matemáticos 

nada mais são do que enunciados que envolvem situações, chamadas de 

problemas, que quando interpretadas tornam-se fáceis de se compreender.   
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Os roteiros apresentados em apêndice foram desenvolvidos para 
três momentos distintos da pesquisa sendo estes momentos: a aproximação 
com a equipe gestora para compreender em um panorama maior os 
argumentos que seriam encontrados nas pesquisas seguintes, envolvendo 
professores e alunos. No segundo momento o questionamento aos docentes é 
utilizado na tentativa de angariar informações relevantes quanto as dificuldades 
que estes professores possuem quando o assunto é relacionar a Matemática 
com a Língua Portuguesa. Já no terceiro e último momento de entrevistas o 
intuito é verificar as dificuldades relatadas pelos alunos quanto o ensino da 
matemática quando a compreensão textual é necessária.  
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APÊNDICE 
 

Roteiro 1: ENTREVISTA COM GESTOR DA INSTITUIÇÃO 

 

1. Quais são as maiores dificuldades observadas por você, quanto ao 

ensino - aprendizagem na área de matemática? 

 

2. O que é preciso que ocorra para que as dificuldades na leitura e na 

interpretação sejam minimizadas? Explique. 

 

3. A escola trabalha com as habilidades e as competências que envolvam 

leitura e interpretação? Com qual frequência isto ocorre? Em que 

atividades? Comente. 

 

4. A equipe docente trabalha em conjunto ou as reuniões pedagógicas dos 

docentes são dividas em áreas? Comente.  

 

5. Como são realizadas as atividades interdisciplinares e como estas 

atividades são preparadas pelos docentes? Comente. 

 

6. Os professores apresentam receio em interrelacionar as disciplinas, na 

tentativa de mostrar aos alunos que há relação entre as mesmas? 

Comente. 

 

7. As dificuldades em leitura e interpretação de problemas matemáticos 

podem ser consequência da dificuldade de ler, escrever e interpretar. Os 

docentes unem estes aspectos para ajudarem os alunos nestas 

dificuldades? Comente. 
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8. Qual é a concepção de leitura que perpassa as atividades escolares e 

as práticas docentes, especialmente na área de matemática? Comente.  

 

Roteiro 2: ENTREVISTA COM OS DOCENTES DE MATEMÁTICA 
 

1. Qual sua formação? E por que decidiu ser professor? 

 

2. Qual seu sentimento em relação à profissão escolhida? 

 

3. Qual sua relação com os seus alunos? 

 

4. Você acredita na interdisciplinaridade? Comente. 

 

5. Quais as dificuldades que você encontra na sala de aula, no sentido 

de construir conhecimento com seus estudantes? 

 

6. Como é a relação de seus alunos com a leitura e interpretação de 

problemas matemáticos? Comente. 

 

7. O que falta para que você consiga ajudar seus alunos a melhorar 

seus desempenhos nas questões de interpretação e resolução 

matemática? Comente. 

 

8. De que modo acredita conseguir que seus alunos absorvam o 

conteúdo e seja possível que eles caminhem sozinhos, resolvendo 

os problemas propostos? Comente. 

 

9. Utilizar a interdisciplinaridade é algo desafiador, mas que pode tornar 

o ensino-aprendizagem mais interessante. O que você pensa sobre 

isto e como lida com esta questão? 
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10. Qual é a concepção de leitura e interpretação que perpassa sua 

prática pedagógica? Comente. 

 

 
Roteiro 3: QUESTIONÁRIO COM OS ALUNOS 
 

 

1. O que você mais gosta nas aulas de Português? E nas de 

Matemática? Por quê? Comente. 

 

2. Qual sua maior dificuldade nestas disciplinas? Comente. 

. 

3. Quando você entende o que o probleminha de matemática pede, 

você acha ele mais fácil? Comente. 

 

4. Você gosta de ler? E de resolver problemas matemáticos? Por 

quê? 

 

 

5. Quando você entende o conteúdo a aula fica mais divertida? 

 

6. Você acha que para aprender matemática tem que saber ler e 

interpretar bem? Explique e exemplifique.  

 
7. Quem é professor responsável elo ensino de leitura e 

interpretação? Explique.  
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Introdução 
 

O objetivo deste artigo é apresentar a sequência didática elaborada 

sobre o conto “O Inferno”, da obra Infância, de Graciliano Ramos e as propostas de 

atividades e produção de textos, em desenvolvimento com os alunos de sétimos 

anos das Escolas Estaduais Prof. Dante Guedine Filho, Prof. Mario D’Elia e Profa. 

Lydia Rocha Alves, atendidas pelo grupo da subárea de letras do PIBID – Uni-

FACEF, ao longo do primeiro semestre do ano de 2015. 

A partir da proposta curricular do Ensino Fundamental, que aborda o 

gênero autobiografia, introduzimos a obra de Graciliano Ramos para trabalharmos 

com o aspecto autobiográfico deste conto e com o reconhecimento dos recursos 

linguísticos escolhidos pelo autor que criam um distanciamento entre o passado e o 

presente da narrativa, focalizando, desta forma, não só o registro de fatos, mas 

também o da memória, revestida de ficção. A forma como o autor utiliza os recursos 

temporais e as formas de registro dos discursos direto e indireto também revelam o 

resgate da memória do sujeito adulto quanto às impressões do menino. Os relatos 

do autor e a forma como se utiliza das palavras para reconstruir seu passado a partir 

do presente, despertou nosso interesse em preparar um material de caráter didático 

capaz de conduzir a leitura e motivar a produção textual de acordo com os recursos 

encontrados no próprio texto literário. 

A fim de investigar o funcionamento dos tempos verbais no discurso da 

narrativa, utilizamos os estudos de Weinrich (apud Koch, 1984); já para fundamentar 

nossa leitura quanto ao uso dos discursos direto e indireto, recorremos a Cunha & 

Cintra, (2001). Além disso, para tratar da construção da narrativa e seu processo de 
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narração, baseamo-nos na proposta teórica de Genette (apud REIS & LOPES, s.d.), 

e, para fundamentar nossa discussão sobre o aspecto autobiográfico da obra 

Infância, apoiamo-nos em Nitschack (2009). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi proposto que cada grupo de 

bolsistas realizasse uma aula de apresentação do autor Graciliano Ramos, 

focalizando os momentos marcantes de sua vida, como a precariedade vivida no 

sertão nordestino, seu relacionamento restrito com os pais, o medo da escola, a 

atuação política, o cárcere, entre outras passagens reveladas pelo autor em 

Infância. Após esse primeiro contato, foi apresentado às crianças o conto “O Inferno” 

para iniciar o processo de análise e interpretação deste texto e conduzir a criança à 

produção de um relato de caráter autobiográfico com a utilização dos recursos 

linguísticos explorados para compor este relato do resgate das lembranças, de 

forma que transmitissem suas recordações, seus sentimentos diante do fato e como 

isso interferiu ainda hoje em sua vida.  

 

1 Apresentação do autor e da obra 
 

Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Alagoas, no ano de 1892, em 

uma família de classe média do sertão nordestino. Dentre suas diversas áreas de 

atuação, destaca-se a carreira de jornalista, político e literato (romancista, contista e 

memorialista) brasileiro do século XX. Foi um autor participante da segunda fase do 

Modernismo, a Geração de 1930, marcada por tensões ideológicas. No plano 

histórico, situa-se à época da Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo no Brasil, 

com a ditadura de Getúlio Vargas. Nesse período a literatura voltou-se para a 

representação da realidade social brasileira, dividindo-se em três vertentes, dentre 

elas, a prosa regionalista em que os autores se inspiraram na realidade precária 

nordestina. A primeira obra de Graciliano Ramos, Caetés, foi publicada em 1933, 

seguida por São Bernardo em 1934. Preso em 1936 a mando de Getúlio Vargas, 

somente em 1937 foi libertado e, no ano seguinte, publicou seu quarto livro, Vidas 

Secas. No ano de 1945, filiou-se ao partido comunista e publicou Infância. Graciliano 

Ramos faleceu em 1953, aos 60 anos, vítima de câncer de pulmão.  
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Em sua obra intitulada Infância, Graciliano Ramos convida o leitor a 

conhecer seu passado através de suas memórias divididas em contos que relatam 

suas experiências desde a idade de dois anos até a puberdade. O autor narra sua 

trajetória como menino nordestino, repleto de recordações dolorosas e, por meio de 

um misto de lembrança e imaginação, expõe o desprezo sofrido pela criança na 

passagem do século XIX para o XX, época em que a severidade era o meio mais 

eficaz, encontrado pelos adultos, para o processo de educação da criança. No conto 

“O Inferno”, narrado em primeira pessoa, o autor faz uso do narrador autodiegético 

para descrever a figura severa da mãe e relembrar o episódio em que, após ouvir a 

palavra “inferno”, foi perguntar à mãe do que se tratava; ela, quando se viu obrigada 

a explicar, transmitiu o conhecimento recebido através do padre, o que não foi 

convincente para o menino, uma vez que, para a criança, a história para ser 

verdadeira, deveria ser narrada por uma testemunha ocular dos fatos. Assim, a mãe, 

desprovida de argumentos que o satisfizessem, puniu o menino pela curiosidade.  

Graciliano Ramos narra esse episódio de sua vida relembrando a 

insatisfação do menino diante da precariedade do diálogo com a mãe, como esse 

momento foi decisivo para a formação da sua personalidade questionadora, e a 

forma como essa experiência se refletiu em sua vida adulta. Como em todas as 

obras de caráter autobiográfico, encontramos em Infância as memórias do autor 

para a reconstituição do passado, cercadas da ficção necessárias para a 

consolidação da narrativa. 

 

2 Explorando o texto 

 

O conto “O Inferno”, presente na obra Infância, foi levado à sala de aula 

para que, junto aos alunos, pudéssemos como dissemos anteriormente, abordar as 

características do gênero autobiográfico e alguns recursos linguísticos utilizados 

pelo autor. Para fundamentar nossa explicação sobre o conceito do gênero, partimos 

dos estudos de Nitschack (2009) sobre esta obra de Graciliano Ramos. De acordo 

com o estudioso, os textos autobiográficos devem ser lidos como reconstrução do 

passado a partir do presente, com a intenção de dar uma coerência e uma lógica 

interna à própria vida; nesse sentido, eles possuem um caráter excludente porque só 

o que entra nessa lógica é recordado e narrado, e conclui: “Esse eu autobiográfico é 

resultado de um discurso e não a sua origem”. (p. 238) 
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Segundo Nitschack (2009), encontram-se registradas na obra de 

Graciliano Ramos memórias da época da infância que são vistas como o desejo do 

autor em explicar e comprovar que o sujeito atual é marcado pelo sujeito de outrora, 

sendo assim, Infância seria a complementação de Memórias do Cárcere, mesmo 

que tenha sido publicada posteriormente pode ser vista como uma exposição do 

passado que tem por objetivo legitimar o presente.  

 

2.1 Leitura e vocabulário 

 
Devido à dificuldade que este texto – “O inferno” – poderia impor à 

leitura dos alunos do Ensino Fundamental, quanto ao vocabulário, o conto “O 

Inferno”, foi apresentado a eles por meio de uma leitura conduzida por nós, com o 

auxílio de material previamente preparado para este fim; assim, com este suporte, 

foi possível realizar a leitura e contextualizar os sentidos das palavras até então 

desconhecidas por eles. 

 

2.2 As vozes das personagens no texto 

 
 Entre os diversos recursos estilísticos utilizados pelo autor, abordamos 

a utilização dos discursos direto e indireto. No conto “O Inferno”, a narração dá-se 

por meio de focalização interna, em situação ulterior, com predomínio do discurso 

indireto para registrar a voz da mãe. Assim, as lembranças se incorporam às suas 

próprias palavras, com a intenção de apenas transmitir ao leitor como isso ficou 

registrado em suas memórias. Já o discurso direto ocorre apenas para registrar as 

falas do menino, como forma encontrada pelo autor para marcar a distância entre o 

enunciador do texto – o homem adulto que se lembra -, da personagem – a criança 

que viveu os fatos – e, ao mesmo tempo, aproximar o leitor da situação por meio de 

encenação.  

A fim de explorar este aspecto do texto, apresentamos aos alunos a 

função de cada tipo de discurso a partir de exemplos de uso e, assim, conseguimos 

mostrar os efeitos que se criam no texto e os motivos que levaram o autor, nesta 
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obra, a utilizar ora um, ora outro. Para fundamentar nossa explicação recorremos a 

Cunha e Cintra (2001):  

 
o emprego do DISCURSO INDIRETO pressupõe um tipo de relato de 
caráter predominante informativo e intelectivo, sem a feição teatral e 
atualizadora do DISCURSO DIRETO. [...] todas as formas do discurso 
direto de primeira ou de segunda pessoa se apresentam em terceira 
pessoa, dá-se em geral um esvaecimento das realidades concretas 
de tempo e lugar a que as pessoas e coisas referidas estariam 
vinculadas. Em síntese, no DISCURSO INDIRETO o narrador 
subordina a si a personagem, com retirar-lhe a forma própria 
efetivamente matizada da expressão. Mas não se conclua daí que tal 
modalidade de discurso seja uma construção estilística pobre. O seu 
uso ressalta o pensamento, a essência significativa do enunciado 
reproduzido, deixando em segundo plano as circunstâncias e os 
detalhes acessórios que o envolvem. É, na verdade, do emprego 
sabiamente dosado de um e de outro tipo de discurso que os bons 
escritores extraem da narrativa os mais variados efeitos artísticos, em 
consonância com intenções expressivas que só a análise em 
profundidade de uma dada obra pode revelar. (p. 638-639) 
 

 
 

2.3 Coesão textual: tempos verbais na narrativa 

 

Após a apresentação dos discursos, propusemos aos alunos a 

observação sobre como os tempos verbais se organizam no discurso narrativo. 

Observamos como o autor conduz a narrativa de forma a aproximar e distanciar o 

leitor, e a maneira que emite suas lembranças e comentários a partir do uso dos 

tempos verbais. Fundamentamos nossa explicação de acordo com os estudos de 

Koch (1984), que, a partir da teoria de Weinrich, nos diz que os tempos dentro do 

período não têm vinculação com o Tempo (“Cronos”). As situações comunicativas 

são divididas em dois grupos os quais cada um tem como predominante um grupo 

temporal. A partir desta teoria, se estabelecem então a distinção entre o mundo 

comentado e o mundo narrado: 
 

Ao mundo narrado, pertencem todos os tipos de relato, literários ou 
não; tratando-se de eventos relativamente distantes, que, ao 
passarem pelo filtro do relato, perdem muito de sua força, permite-se 
aos interlocutores uma atitude mais “relaxada”. Ao mundo comentado 
pertencem a lírica, o drama, o ensaio, o diálogo, o comentário, enfim, 
por via negativa, todas as situações comunicativas que não 
consistam, apenas, em relatos, e que apresentem como característica 
a atitude tensa: nelas o falante está em tensão constante e o discurso 
é dramático, pois se trata de coisas que o afetam diretamente. 
(KOCH, 1984, p. 38) 
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Segundo a autora, os tempos são utilizados de acordo com a 

necessidade de aproximação ou distanciamento do leitor. Quando a narrativa 

acontece no mundo comentado, o leitor é advertido a participar, pois trata-se de algo 

que o afeta diretamente e esse discurso exige sua resposta. No momento em que a 

narrativa se desloca ao mundo narrado o destinatário é convidado a converter-se em 

simples ouvinte, uma vez que a situação comunicativa se desloca para um plano 

situado além da temporalidade do mundo comentado, este que se torna inválido 

enquanto durar o relato. Tal distinção é percebida pelo leitor devido à variação 

proposital dos tempos verbais, utilizadas para caracterizar a situação comunicativa 

como relato ou como comentário, ou seja, embora o tempo predominante da 

narrativa esteja contido no pretérito – imperfeito ou perfeito simples -, encontrar-se-á 

também o presente, este, com a finalidade de marcar o comentário feito pelo 

narrador dentro da obra, e como consequência, alterar o tempo da narrativa, 

deixando o mundo narrado para inserir-se no mundo comentado. De acordo com o 

Koch:  
[...] em descrições incorporadas a um relato, tem-se o verbo no 
imperfeito, ao passo que, em trechos descritivos dentro do 
comentário, o verbo apresenta-se no presente. Assim sendo, não é 
indiferente o emprego do presente ou do pretérito imperfeito nas 
descrições, como, por vezes, o fazem crer alguns de nossos 
manuais; o uso de um ou de outro depende da situação comunicativa 
tomada em conjunto. (1984, p.40) 
 
 

Podemos observar no conto “O Inferno” a variação dos tempos verbais 

de acordo com o propósito do autor, ora aproximando o leitor, ora afastando. 

Graciliano Ramos faz uso do pretérito perfeito para narrar esse momento de sua 

infância e o pretérito imperfeito para descrever os fatos dentro do período.  

 

2.4 Reflexões sobre o texto 
 

No conto “O Inferno”, Graciliano Ramos resgata suas lembranças e as 

narra sob o olhar do homem adulto que escreve a recordação. O misto de memórias 

dolorosas e passagens fictícias, necessárias para formar a consistência do enredo, 

desperta no leitor o estranhamento proporcionado por todas as grandes obras 

literárias. A criança que possui todas as curiosidades da idade e não tem ninguém 
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ao seu lado para junto a ela desbravar esse mundo novo, coloca o leitor diante da 

compaixão pela vida sofrida do menino. A mãe, ignorante por natureza, apresentada 

como ser carente de instinto materno, oferece ao leitor a reflexão sobre o tratamento 

do adulto para com a criança. Toda a obra é relatada de forma a deixar claro ao 

leitor aquilo que é apenas um momento acontecido no passado e o que ainda está 

vivo na vida e na memória do narrador, ou seja, o que é apenas lembrança e o que 

se tornou marcas capazes de modificar a formação da criança e acompanhá-la por 

toda a sua vida.  

2.5 Proposta de produção de texto 

 
Após a realização dessas etapas do trabalho de aplicação, propomos 

aos alunos a produção de um texto de caráter autobiográfico, em que cada um 

recorde e revele um momento marcante de sua infância e consiga transmitir para 

seus leitores, através do uso dos recursos encontrados e analisados no conto “O 

Inferno”, o que é apenas lembrança desse momento e de que forma essa 

experiência afetou sua vida a ponto de ainda hoje se lembrar com precisão do 

acontecido.  

 
 

Considerações finais 
 

A partir desta sequência didática pudemos introduzir a obra de 

Graciliano Ramos no cotidiano da criança, ao passo que cada uma ao final, 

resgatará aquilo que marcou sua vida, e se expressará de acordo com a estrutura 

analisada no conto “O Inferno”, atentando-se para deixar especificado ao leitor, de 

forma coerente, aquilo que é apenas uma recordação e o que ainda se faz presente 

em sua vida.  

Acreditamos que todo o material produzido para a aplicação dessa 

atividade, como os mini-livros ilustrativos sobre a vida de Graciliano Ramos, 

confeccionados pelas coordenadoras do subprojeto, em que cada aluno desenhou, 

coloriu e montou uma palavra cruzada sobre o tema, os slides criados pelos grupos 

de bolsistas para auxiliar na exposição da vida e obra do autor, as obras do autor 

levadas à sala de aula para um contato maior da criança com o livro, e as folhas de 

atividades impressas desenvolvidas para conduzir todo o trabalho de leitura, 
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interpretação e análise da estrutura do texto, enfim, todos esses aparatos foram 

fundamentais para o sucesso da atividade.  
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Bolsista PIBID – Uni-FACEF 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A falta de políticas públicas amplas e contínuas tem caracterizado, 

historicamente, as iniciativas de formação de docentes do Ensino Fundamental 

e Médio no Brasil. 

A carência de docentes qualificados tem se constituído em um dos 

pontos principais para os atrasos educacionais observados no país. Dessa 

forma, A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em 2007, passou também a atuar, além dos programas de pós-

graduação scricto sensu (Mestrado e Doutorado), na formação de professores 

da educação básica ampliando o alcance de suas ações. 

Com esse objetivo instituiu-se um Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) como uma iniciativa para o aperfeiçoamento e 

a valorização da formação de professores para a educação básica. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) foi regulamentado em 24 de junho de 2010, através de publicação no 

Diário Oficial da União, decreto 7.219, assinado pelo então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Desenvolvido pelo ministério da educação com o intuito de 

incentivar a formação de estudantes universitários na prática da docência em 

escolas públicas. É um programa que oferece bolsas aos iniciantes a docência, 

para os coordenadores de área da instituição de ensino superior proponente do 

projeto e para os professores das escolas da rede pública participantes do 

programa. 
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Em 2013, o PIBID transformou-se em política de estado, sendo 

incluído nas políticas educacionais organizadas pela Lei de Diretrizes e Bases. 

Fazem parte do programa 284 instituições de Ensino Superior, com 72.845 

bolsas concedidas a iniciação a docência. A intenção do programa é unir as 

secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas a 

favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, 

de 4,4. 

Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do 

magistério nas áreas da Educação Básica com maior carência de professores 

com formação específica: Ciência e Matemática, de quinta a oitava séries do 

Ensino Fundamental; Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino 

Médio. 

De acordo com os estudos de Mello (2000), um sistema que 

oferece parcerias da universidade com a Educação Básica se constitui em um 

caminho para aprimoramento da formação inicial de docentes e um retorno à 

sociedade de profissionais que possam, de forma responsável e consciente, 

ajudar na melhoria da Educação Básica, visando a diminuição de possíveis 

problemas futuros.  

Machado e colaboradores (s/d), afirmam que o contato direto dos 

acadêmicos dos cursos de licenciatura com o seu campo profissional, 

proporcionada pelo PIBID, trás uma oportunidade única de construir relações 

que tem potencial de se tornarem duradouras, através de incentivos e 

aprendizados supervisionados pelas ações do programa. Ainda segundo os 

autores, esta formação de profissionais que estarão capacitados e envolvidos 

em uma busca constante de um leque cada vez maior de alternativas que 

façam com que a qualidade do processo ensino-aprendizagem, aumente as 

possibilidades de surgimento de propostas criativas e diferenciadas.  

Com a concessão de bolsas aos alunos dos cursos de licenciatura 

pretende-se com este programa promover a inserção e a valorização dos 

estudantes do Ensino Superior e futuros docentes da educação básica no 

contexto das escolas públicas que vão atuar, desde o início da sua formação 

acadêmica. 
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Diante desta realidade, Hernandez (1998) mostra que não há 

dúvidas de que a formação dos professores é um fator primordial na qualidade 

da educação. Além disso, o autor apresenta a problemática em avaliar se há ou 

não a transposição didática, ou se a formação de professores produz, de forma 

eficaz, uma mudança nas práticas de aprendizagem, o que deverá ser 

constantemente alvo de investigação, para que o leme do programa seja 

redirecionado e/ou aprimorado para atingir a meta para o qual foi criado. 

            Com o objetivo de colaborar para mudança e aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem  nas escolas públicas e cumprindo com o dever 

de bem formar docentes, o Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) é uma 

das instituições de ensino superior parceiras do PIBID. Participam do 

programas os graduandos dos três cursos de licenciatura da instituição: Letras 

Matemática e Psicologia, havendo no total 105 bolsistas. A cada semana, os 

bolsistas recebem supervisões, elaboram planos de ensino e relatórios das 

aulas ministradas pelos mesmos nas escolas públicas de Franca contempladas 

pelo programa. Com o objetivo de traçar o perfil dos graduandos que se 

engajam no programa é que o presente estudo identificou as características 

pessoais, socioeconômicos e referentes à participação do programa PIBID.  

 

1. METODOLOGIA 
 

1.1 Sujeitos 
Responderam à pesquisa trinta e seis estagiários (de um total de 

40)do subprojeto de Psicologia do PIBID/Uni-FACEF do primeiro semestre de 

2015, estudantes do primeiro ao quinto ano do mesmo curso. 

 

            1.2 Instrumentos 
 

                Questionário estruturado com vinte e uma perguntas, abertas e 

fechadas de múltipla escolha. 

 

1.2 Procedimentos 
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            O questionário foi entregue pelos pesquisadores aos estudantes, sendo 

que no mesmo havia as explicações necessárias para o preenchimento e  

destacava a importância de comprometerem-se com a veracidade dos dados 

para que se pudesse assim delinear o perfil fiel dos componentes desta 

amostra. Este instrumento foi estruturado em quatro blocos de questões sendo 

eles: dados pessoais, dados escolares, dados socioeconômicos e dados 

referentes ao programa PIBID. 

Os questionários foram aplicados durante as supervisões que ocorrem 

semanalmente no Campus do Centro Universitário de Franca.  Para a 

realização da pesquisa, foram considerados critérios de inclusão, que os 

participantes estivessem devidamente matriculados na Instituição de Ensino 

Superior no curso Psicologia do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF), 

no primeiro semestre de 2015. Além disso, os estudantes deveriam estar 

inscritos no Programa Institucional de Incentivo a Docência (PIBID). 

Os dados obtidos através do questionário desenvolvido foram tabulados 

e analisados através de estatísticas descritivas para caracterização da amostra 

e maior compreensão da realidade dos “pibidianos” nesta instituição. Estes 

dados são discutidos a seguir. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O PIBID comporta quarenta bolsistas da graduação de Psicologia, dos 

quais responderam ao questionário trinta e seis graduandos representando 

90% dos “pibidianos”. O questionário que foi construído por um grupo de cinco 

pesquisadores, participantes do programa na Instituição em questão, após a 

discussão do objetivo previamente estabelecido. 

O questionário, composto por vinte e uma perguntas, buscando 

apreensão de dados pessoais e escolares, socioeconômicos e dados 

referentes ao programa PIBID, foi aplicado para a composição do perfil dos 

pibidianos desta amostra. Os resultados foram sistematizados em três 

diferentes tabelas, divididas entre os tópicos citados e serão apresentados nas 

tabelas a seguir, bem como interpretados e comentados. 
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A Tabela 1 apresenta os dados referentes aos dados pessoais e 

escolares, contendo os seguintes tópicos: Sexo; Idade; Cor/Etnia; 

Necessidades especiais; Estado Civil; Filhos; Formação (Ensino Fundamental 

e Médio); Graduações adicionais e Formação atual. 

 

 

Tabela 1 – Dados pessoais e educacionais 

 

Percebe-se na Tabela 1 que dentre 36 alunos que responderam ao 

questionário, apenas seis (6,7%) são do sexo masculino, prevalecendo o sexo 

feminino, com 83,3% (30) da amostra. Um fator importante que chama atenção 

se refere às idades, visto que se identificou que a maior parte fica entre as 

idades de 18 a 23 anos, totalizando 77,8% (28), mostrando ser um público mais 

jovem, condizente com o perfil predominante dos universitários dessa 

instituição. De forma semelhante com o item anterior, observou-se que vinte e 

oito pessoas declararam ser de cor/etnia branca (77,8%), seis pardos (16,6%), 

um negro (2,8%) e um amarelo (2,8%). 

Em relação à deficiência apenas 2 (5,6%) declararam apresentar, sendo 

de ambas física. 

 Quanto ao estado civil os resultados obtidos mostram-se claramente 

discrepantes, 33 (91,6%) são solteiros, enquanto que apenas 3 (8,4%) são 

casados, e nenhum dos participantes se declararam como amasiado, 

divorciado ou viúvo. 
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Dos 36 participantes da pesquisa, 32(89,6%) não possuem filhos, 1 

(2,8%)possui um filho, 2 (5,6%) dois filhos, e apenas 1 (2,88%) dos estudantes 

possui quatro ou mais filhos. Este fato pode estar ligado ao grande número de 

pessoas que ainda não são casadas, e/ou por serem um público jovem.  

Quanto a formação escolar dos estudantes, percebe-se que no ensino 

fundamental metade dos estudantes tiveram sua formação em escolas públicas 

e a outra metade em escolas privadas. Já no ensino médio, observa-se que a 

maioria dos integrantes, isto é, 58,3% estudaram em escolas públicas, 

enquanto que 41,7% tiveram sua formação em escolas privadas. 

A amostra é composta apenas pelos alunos do curso de Psicologia, e ao 

dividi-los nos respectivos anos do curso observa-se que a maior parte dos 

alunos estão cursando o segundo e no quarto ano, sendo 30.55% (11) estão 

cursando o segundo ano e 33.33% (12) do total estão no quarto ano. Os 

demais se dividem entre o primeiro ano com 5.55% (2) da amostra, o terceiro 

ano com 11% (4) e quinto ano 19.44% (7) da amostra. A isto, pode-se 

relacionar ao fato de que alunos do primeiro ano ainda não são considerados 

habilitados suficientemente para estarem dentro da sala de aula exercendo 

papel de professor pelos coordenadores responsáveis pela seleção do quadro 

de estagiários no início do programa, percebe-se que os dois alunos que estão 

neste contexto, já possuem formação anterior na área da educação e por isto 

foram considerados habilitados. Em relação aos estudantes do quinto ano, 

pode-se relacionar ao fato que, por estarem em um processo de conclusão do 

curso, poucos se dispõem em participar do programa, pois muitos já estão em 

estágios em períodos integrais, e alguns por não se identificarem com a área 

da educação. 

A Tabela 2 se refere aos dados socioeconômicos da amostra contendo 

os seguintes tópicos: Cidade de Origem; Cidade de residência; Situação atual  

de moradia; Renda mensal do grupo familiar; Número de pessoas que vivem 

da renda mensal familiar e participação da vida econômica na família. 
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Tabela 2 – Dados Socioeconômicos  

 

Frente os números apresentados na Tabela acima, é possível afirmar 

que 25 (69,5%) dos alunos bolsistas são naturais da cidade de Franca, e os 

outros 11(30,5%) tem outra cidade de origem, variando entre as cidades de 

Batatais 1(2,8%), Gramado 1(2,8%), Ituverava 1(2,8%), Passos 2(5,5%), São 

Joaquim 2(5,5%), São Paulo 3(8,4%) e Sertãozinho 1(2,8%). Atualmente 

residem na cidade de Franca 94,5%(34) da amostra e 2 (5,6%) residem em 

diferentes  cidades.   

As situações de moradia desses bolsistas demonstram que 23 (63.38%) 

delas vivem com pais, 4 destes (11.11%) moram sozinhos, 3 (8.33%) com 

cônjuge, 3 (8.33%) na casa de familiares e 3 (8.33%) vivem em moradias 

sustentadas pelos pais. Um fato interessante observado é que, por muitos não 

serem da cidade de Franca e serem universitários, nenhum deles residem em 

repúblicas, casa de amigos, ou outros tipos de moradias comuns a este 

público.  

A renda mensal desses estudantes varia, entre até dois salários mínimos 

e sete ou mais salários mínimos, 30,5% (11) estão na faixa de até quatro 
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salários, 27,8% (10) de sete salários ou mais e os outros 41,7% (15) estão 

entre os mencionados. 

Outro dado fornecido pela Tabela se refere à distribuição da renda 

mensal familiar por integrantes da mesma. Quanto ao número de pessoas que 

vivem com as rendas declaradas, se distribuíram entre todas as alternativas, 

ficando então a maior parte delas (41,6% - totalizando 15 pessoas) com o total 

de quatro pessoas residentes juntas dependentes desta mesma renda. Outros 

três (8.33%) estudantes declararam viver sozinhos com renda própria, três 

(8.33%) residem com mais uma pessoa, cinco (13.88%) com outras duas, seis 

(16.66%) vivem com quatro pessoas, duas (5.55%) com cinco, uma (2.77%) 

com seis, e uma (2.77%) com sete pessoas, totalizando os outros 58,4% da 

amostra. 

Com relação a participação do bolsista na vida econômica do grupo 

familiar, mostrou-se que vinte e seis (72,22%) pessoas são sustentadas pela 

família, sem colaborarem nesta renda, seis (16..66%) pessoas recebem ajuda 

da família para o sustento, duas (5.55%) são responsáveis pelo próprio 

sustento e não colaboram com o grupo familiar, apenas um (2.77%) dos 

estudantes é responsável pelo próprio sustento e colabora na renda do grupo 

familiar, e outro (2.77%) é o responsável pelo sustento da família 

 

Na Tabela 3 são apresentados os dados referentes à participação dos 

bolsistas no PIBID e, além disto, busca identificar os interesses e atividades 

extracurriculares comuns na rotina destes estudantes. Esta Tabela contém os 

seguintes tópicos: Modo como conheceu o programa; Escola de atuação; Meio 

de transporte utilizado para as atividades e Engajamento em atividades 

artístico-culturais, movimentos estudantis, movimentos ecológicos, religiosos, 

sociais, político partidário e sociedades científicas. 
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Tabela 3 – Dados referentes ao programa 
 
 

Os dados referentes a primeira questão demonstram que, a maioria dos 

bolsistas conheceram o programa através dos funcionários da própria 

universidade, totalizando 58,3%  da amostra (21 alunos). Já 27,8% da amostra 

(10 alunos) conheceram o programa por outros estudantes que já haviam 

participado do PIBID, os outros 13,9% (5) foram informados pelos meios de 

comunicação. 

Fazem parte do programa três escolas para atuação dos bolsistas, 

44,5% (total de 16 alunos) atuam na E.E Prof. Dante Guedini Filho, 16,7% (6) 

na E.E Mario D’elia, e os outros 38,9% (14) da amostra atuam na E.E Prof. 

Lydia Rocha Alves. 

Quanto ao meio de transporte utilizados pelos estudantes para as 

atividades do PIBID, a maioria (72,2% totalizando 26 sujeitos), utilizam 

transporte próprio, já 16,7% (6) dos estudantes vão a pé, carona ou de bicicleta 

para as atividades e 11,2%(4)  vão de transporte público. 
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 Com relação à frequência e interesse nas atividades extracurriculares 

os estudantes dividem-se em: Artístico-culturais, somando ocasionalmente - 

58,4% (21) e periodicamente- 41,6% (15); Movimento estudantil, nunca - 38,9% 

(14), ocasionalmente – 61,1% (22) e periodicamente – 2,8% (1); Movimento 

Ecológico resultam: nunca- 55,6% (20), ocasionalmente – 36,2% (13) e 

periodicamente – 8,3% (3); Movimentos Religiosos nunca - 41,66% (15) 

ocasionalmente – 22,22% (8) periodicamente – 36,11% (13) ; Movimentos 

sociais nunca- 19,4% (7), ocasionalmente- 66,7%(24) e periodicamente – 

13,9% (5); Política partidária nunca- 69,4% (25), ocasionalmente 30,6% (11) e 

periodicamente- 30,6% (0); Sociedade científica nunca- 2,8% (1), 

ocasionalmente- 50% (18) e periodicamente- 47,2% (17). 

 
CONCLUSÃO 
 

Com os dados apresentados buscou-se traçar o perfil dos alunos 

integrantes do PIBID, no Centro Universitário de Franca (uni-/FACEF), que 

fazem parte do curso de Psicologia. 

Cabe aqui ressaltar que o PIBID no curso de Psicologia é recente, 

já que teve início no ano de 2014. Com isto, não houve a possibilidade de se 

remeter a dados comparativos, sendo este um estudo pioneiro. 

 Ressaltamos também com este estudo a importância da 

utilização do questionário como ferramenta para a realização de uma análise 
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do perfil dos estudantes, por ser de fácil acesso e poder ser utilizado de forma 

impressa (por ter sido aplicado a um número pequeno de alunos). A ideia 

propulsora dessa investigação foi de entender a partir das respostas e dos 

registros realizados pelos bolsistas do PIBID no questionário o modo como 

estes estudantes se inserem no programa além de compreender suas 

características e seus interesses. 

A partir desses pressupostos, pode-se descrever que os 

estudantes em sua maioria são do sexo feminino, jovens entre 18 e 23 anos, 

brancos, solteiros, sem filhos e sem formação anterior, o que coincide 

normalmente com o perfil de universitários deste curso. 

Nota-se também que os estudantes em sua maioria são da cidade 

de Franca, moram e dependem dos pais e têm como renda familiar de quatro 

ou mais salários mínimos, e ainda, que não colaboram com a renda familiar. 

É importante também salientar que os bolsistas em sua maioria 

conheceram o programa através dos funcionários da própria universidade em 

que fazem parte. 

Do programa fazem parte três escolas públicas para atuação já 

citadas, neste caso os estudantes concentraram-se em duas escolas, sendo 

uma terceira com a minoria, considerando a demanda da própria escola em 

questão. Foi interessante identificar que a maioria dos estudantes utilizam seus 

próprios transportes para as atividades do PIBID e poucos deles utilizam outras 

formas. 

E, ainda, em relação às atividades extracurriculares, os 

estudantes mostraram-se interessados em atividades relacionadas a eventos 

artísticos culturais, movimentos religiosos e de sociedades científicas. 

Esta breve análise nos remete a ressaltar a complexidade de se 

traçar um único perfil dos bolsistas, já que sua diversidade chama-nos a 

atenção. 

Por fim, consideramos o PIBID, como uma excelente 

oportunidade para os acadêmicos em formação ao proporcionar-lhes uma 

experiência extracurricular. 

. 
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Anexo A 
 
Caro estudante, você deverá responder as questões marcando com um “X” as 
respostas que mais adequem ao seu perfil, nas questões abertas, favor 
responder com letra legível. As questões referem-se ao perfil dos pibidianos e 
fazem parte de uma das ações do programa. 

Dados Pessoais 

1) Nome: ____________________________________________ 

2) Sexo: (  ) Feminino     (  ) Masculino 

3) Idade: (  ) 18 a 23           (  ) 24 a 29        (  ) 30 a 35       (  ) 36 a 41 

4) Cor/Etnia: 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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(  ) Branco(a);  (  ) Pardo(a);   (  ) Negro(a);  (  ) Amarelo(a);   (  ) Indígena; 

(  ) Não declarado 

5) Você possui alguma deficiência? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Em caso afirmativo, indique o tipo: 

a) (  )Deficiência Física. 

b) (  )Deficiência visual. 

c) (  ) Deficiência mental. 

d) (  ) Deficiência auditiva. 

e) (  ) outro: Especificar ____________________ 

 

6) Estado Civil: 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Amasiado 

(  ) Divorciado 

(  ) Viúvo 

7) Filhos: 

(  ) Sim   (  ) Não 

Se sim: (  ) 1   (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ou mais 

 

Dados Escolares 

8) Ensino Fundamental: 

(  ) Ensino Público   (  ) Ensino Privado 

9) Ensino Médio: 

(  ) Ensino Público   (  ) Ensino Privado 

10) Possui alguma formação anterior? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Se sim, qual? _______________________________________ 

11) Formação atual (curso): 

(  ) Letras                               (  ) Matemática                     (  ) Psicologia 

(  ) 1° Ano (  ) 2° Ano (  ) 3° Ano 
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(  ) 1° Ano 

(  ) 2° Ano 

(  ) 3° Ano 

 

 

(  ) 1° Ano 

(  ) 2° Ano 

(  ) 3° Ano 

(  ) 4° Ano 

(  ) 5° Ano 

12) Dados Socioeconômicos 

Cidade de Origem: _________________________________ 

Cidade de residência: _______________________________ 

13)  Qual sua situação atual de moradia? 

(  ) Moro Sozinho(a)   

(  ) Com o pai, a mãe ou ambos   

(  ) Com o cônjuge 

(  ) Em casa de familiares 

(  ) Em casa de amigos   

(  ) Pensão/Hotel/Pensionato 

(  ) República 

(  ) Moradia mantida pela família

(  )Outras moradias coletivas 

(religiosa, pública, entre outros)  

 

14) Qual a renda mensal do seu grupo familiar? (soma dos 
rendimentos brutos referentes a salários, aluguéis, pensões, dividendos, 
etc); 

(  ) Não tem ou nunca possuiu renda 

(  ) Até Meio salário mínimo (R$ 394,00) 

(  ) Até 1 salário mínimo (R$ 788,00) 

(  ) Até 2 salários mínimos (R$ 1576,00) 

(  ) Até 3 salários mínimos (R$ 2364,00) 

(  ) Até 4 salários mínimos (R$ 3152,00) 

(  ) Até 5 salários mínimos (R$ 3940,00) 

(  ) Até 6 salários mínimos (R$ 4728,00) 

(  ) Até 7 salários mínimos (R$ 5516,00) 

(  ) Acima de 7 salários mínimos. 

15) Quantas pessoas, incluindo você, vivem da renda mensal do seu 
grupo familiar? 

(  ) Uma (  ) Duas 
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(  ) Três 

(  ) Quatro 

(  ) Cinco 

(  ) Seis 

(  ) Sete 

(  ) Oito ou mais. 

15)Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo familiar? 

(  ) Sou sustentado pela família ou por outras pessoas 

(  ) Recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas 

(  ) Sou responsável apenas pelo meu próprio sustento 

(  ) Sou responsável pelo meu sustento e contribuo para o sustento da família 

(  ) Sou responsável principal pelo sustento de minha família. 

Dados do Programa (PIBID): 

16) Como ficou sabendo/conheceu o programa? 

(  ) Por funcionários da própria Universidade 

(  ) Por pessoas que já foram ou participam do programa 

(  ) Por meio das escolas públicas 

(  ) Pelos meios de comunicação (site, panfletos, outros) 

Escola em que atua: 

(  ) E.E Prof. Dante Guedine Filho   

(  ) E.E Mario D’Elia   

(  ) E.E. Prof. Lydia Rocha Alves 

17) Qual o principal meio de transporte que você utiliza para chegar às 
atividades do PIBID? 

(  ) A pé/de carona/de bicicleta 

(  ) Transporte coletivo 

(  ) Transporte próprio (carro, moto, etc) 

(  )Transporte locado (prefeitura e/ou escolar) 

(  )Táxi/Moto-táxi 

18) Com que frequência você participa das seguintes atividades 
extraclasse? 

 

a) Artística/Culturais: (  ) Nunca 

https://pt-br.facebook.com/pages/EE-Profª-Lydia-Rocha-Alves/520893614622725


233 
 

PERFIL DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A 
DOCÊNCIA DO Uni-FACEF. p. 218-233 

 

(  ) Ocasionalmente 

(  ) Periodicamente 

 

 

b) Movimento Estudantil: 

(  ) Nunca 

(  ) Ocasionalmente 

(  ) Periodicamente 

 

c)Movimentos Ecológicos: 

(  ) Nunca 

(  ) Ocasionalmente 

(  ) Periodicamente 

 

 

d) Movimentos Religiosos: 

 (  ) Nunca 

 (  ) Ocasionalmente 

 (  ) Periodicamente 

e) Movimentos Sociais: 

(  ) Nunca 

(  ) Ocasionalmente 

(  ) Periodicamente 

f) Política – Partidárias: 

(  ) Nunca 

(  ) Ocasionalmente 

 (  ) Periodicamente 

g) Sociedades Científicas 
(congressos, fórum, etc): 

(  ) Nunca 

(  ) Ocasionalmente 

(  ) Periodicamente 
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EVOLUÇÃO DA CIDADE DE FRANCA NO PLANO URBANÍSTICO 
 

Camila Yamada Ferreira  
Maximiliano Engler Lemos 

 

UNIFRAN – Universidade de Franca 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Para compreender a evolução das cidades é preciso que se remeta ao 

passado das mesmas em busca de sua origem, para que assim seja possível 

interpretar o atual presente, e, então prever e preparar o futuro (GEDDES, 1994). É 

fundamental levar em consideração a paisagem física da cidade, a qual modifica 

constantemente ao longo dos anos devido ao processo de urbanização, o qual está 

diretamente vinculado ao progresso das cidades. O município de Franca, não 

diferente dos outros, está inserida nesse contexto. 

O desenvolvimento da cidade de Franca, localizada no interior de São Paulo, 

mais especificadamente no extremo nordeste paulista, está associado com a 

introdução da economia cafeeira na cidade, a consequente construção e expansão 

da rede ferroviária e principalmente com o surgimento da indústria coureiro-

calçadista. Classificada uma cidade de médio porte, já que não houve 

metropolização devido a sua posição geográfica, carrega consigo problemas em seu 

planejamento urbano que perduram de forma direta ou indiretamente até os dias 

atuais.   

Por volta dos anos 60 e 70, Franca sofreu um processo acelerado de 

urbanização por conta da expansão da indústria de calçados, que embora tenha 

atraído muitos operários para a cidade e gerado muitos benefícios e vantagens, não 

respeitou a paisagem urbana e física da cidade e a preservação do patrimônio 

cultural – fenômeno conhecido como “sprawling” (espraiamento) – provocando, 

dessa maneira, o surgimento de uma segregação espaço-social e ocasionando 

impactos ao meio ambiente. 

Se for estudado os problemas e o processo em si da cidade de Franca até os 

dias atuais, será possível compreender o cenário atual da cidade. 



Camila Yamada Ferreira ; Maximiliano Engler Lemos 
 

É de grande relevância o estudo e análise a respeito da evolução do 

município de Franca, e dentro disso, entender e tomar conhecimento dos detalhes, 

planejamentos e problemas a respeito da cidade, porque, apesar de ser uma 

cidade,Franca apresenta grande significância na economia no que se trata do setor 

coureiro-calçadista, já que trouxe valiosos benefícios à região. E com vista ao seu 

modelo urbano, outras cidades poderão tomar como exemplo e melhorar sua a 

qualidade urbana e atentar-se mais aos problemas que podem vir a surgir. 

O objetivo do trabalho é buscar por melhor esclarecimento e compreensão em 

relação ao processo evolutivo de Franca, às mudanças, aos obstáculos ou 

melhorias, não só em termos urbanísticos, mas na questão cultural e ambiental 

também, já que esses acabam influenciando o desenvolvimento urbano. 

Além dessa parte introdutória, a pesquisa conta com mais 5 capítulos, 

metodologia e por fim, considerações finais. O primeiro capítulo explana os 

conceitos e teorias de evolução e paisagem física das cidades. O segundo esclarece 

melhor o processo de urbanização no geral. O terceiro trata da origem e do plano 

urbanístico da cidade em questão, Franca. O terceiro e o quarto capítulos explicam e 

abrangem a respeito da evolução e os desdobramentos da mesma, 

respectivamente. 

 

2. A EVOLUÇÃO URBANÍSTICA DE FRANCA 
 
2.1. A EVOLUÇÃO DAS CIDADES E A PAISAGEM FÍSICA 
 

Ao falar do termo “evolução” já se pensa em um resultado superior e positivo 

que se mostra no presente ou que venha a ser concretizado no futuro, porém o que 

envolve de fato a evolução vai muito além do que foi citado anteriormente. Para 

compreendermos e estudarmos a evolução das cidades é preciso que se busque a 

sua origem, para que assim seja possível interpretar o atual presente, e, então 

prever e preparar o futuro (GEDDES, 1994). O dicionário Michaelis (1998, p.915), 

define evolução como: 

 
sf (lat evolutione) 1 Ato ou efeito de evoluir. 2 Progresso paulatino e 
contínuo a partir de um estado inferior ou simples para um superior, 
mais complexo ou melhor. 3 Progresso contínuo de simplicidade 
inorganizada a complexidade organizada. 4 Transformação lenta, em 
leves mudanças sucessivas. 5 Filos Desenvolvimento lógico de uma 
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ideia no tempo; sucessão de sistemas que se engendram uns aos 
outros. 6 Sociol Progresso ou melhoramento social, político e 
econômico, gradual e relativamente pacífico, em contraste à mudança 
violenta, à revolução. 7 Biol Processo pelo qual, através de uma série 
de alterações gradativas, a partir de um estado rudimentar, todo 
organismo vivo ou grupo de organismos adquiriu os caracteres 
morfológicos ou fisiológicos que o distinguem.8 Biol Fato ou doutrina 
da descendência de todos os seres vivos de umas poucas formas 
simples de vida ou de uma só forma (...)  
 

Dessa maneira, para compreender de fato a evolução de uma cidade é 

indispensável que se considere os vários aspectos que a abrangem, como o 

desenvolvimento social, político, econômico, ambiental, e que se leve em conta o 

passado, o presente e o futuro do cenário da região 

 Quando se trata do processo evolutivo de uma cidade, é necessário que se 

tenha uma visão mais ampla e analise a região como um todo, atentando 

principalmente à paisagem física e urbana da mesma a fim de evitar efeitos 

negativos futuros (BRASIL apud FERREIRA, 2013). Segundo Bertrand (2004, 

p.141). 

 
A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 
disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, o resultado 
da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução. A dialética tipo-indivíduo é próprio fundamento do 
método de pesquisa. É preciso frisar bem que não se trata somente 
da paisagem “natural”, mas da paisagem total integrando todas as 
implicações da ação antrópica. 

 

A realidade física da cidade: 

 
é uma paisagem complexa que é percebida, em conjunto ou em 
detalhe, pelos moradores e pelos usuários de uma cidade. Trata-se, 
portanto, do resultado perceptível de múltiplas ações humanas, que 
se somam e se modificam com o tempo. Estas ações se realizam 
sobre um sítio natural, com sua topografia, sistema de drenagem, 
microclima, fauna e flora original. A paisagem urbana, resultante da 
atividade do homem alterando este sítio natural, é a tradução 
concreta da vida de uma cidade, em termos de espaços construídos e 
mensagens percebidas pelas pessoas. Os espaços livres, criados e 
limitados por construções ou mesmo pela topografia, são parte 
integrante da paisagem, à semelhança das pausas sonoras de uma 
partitura, as quais são parte integrante de uma música. Em outros 
termos, pode-se dizer que uma cidade é, fisicamente, a sua paisagem 
(WILHEIM, 2000). 
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A partir dessas definições, é possível perceber como a evolução de uma 

cidade depende de uma visão mais direcionada à paisagem urbana e como o 

processo de urbanização pode interferir na sua manutenção ou qualidade. 

 

2.2. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 
 

De acordo com Mumford (1982), o processo de urbanização existe desde os 

tempos antigos quando havia sociedades com intensa densidade populacional e que 

através de novas técnicas de produção, passaram a produzir mais que o suficiente. 

A urbanização também está diretamente relacionada com a Revolução Industrial, 

pois conforme informações do IPEA et al. (1999), a industrialização possibilitou a 

ampliação do quadro econômico de várias cidades, devido a produção e modelo em 

escala, permitindo atender mercados mais distantes, e além disso proporcionou 

empregos nos diversos ramos do setor terciário. Lefebvre (1999) afirmou que a 

urbanização é um resultado do processo de industrialização, e é o fenômeno 

dominante. Quando as cidades entraram no processo de industrialização o espaço 

urbano, teoricamente, entrou num processo de crescimento, planejamento e 

especulação urbana. Dessa maneira, ainda o mesmo autor destaca que a 

urbanização cresceu em importância ao longo dos tempos e, devido à alta 

concentração populacional, o setor terciário foi sendo priorizado, até o ponto que 

deixou de se subordinar ao processo de industrialização, mas isso não significa que 

a industrialização deixou de ter importância. 

Para Moura (2004), o processo de urbanização relaciona-se com a proporção 

entre o crescimento populacional urbano e rural. O acelerado processo de 

urbanização, a construção da sociedade urbana, se articulava com o grande ciclo de 

expansão das migrações internas, principalmente a rural-urbana (BRITO, PINHO, 

2012, p.7). 

O processo de urbanização passa a ser um determinante para a moderna 

sociedade brasileira, não é mais só o território que acelera o processo de 

urbanização, mas a própria sociedade brasileira que se torna cada vez mais urbana 

(LEFEBVRE, 2008). 

Nas últimas décadas as preocupações com relação à qualidade de vida nas 

cidades têm se intensificado, haja vista que o adensamento populacional, sem o 

devido planejamento, tem gerado uma série de consequências negativas à vida 
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urbana. Sem sombra de dúvida, isso é preocupante, pois, além da exclusão social 

gerada pela expansão horizontal das cidades em periferias despidas de 

equipamentos urbanos e comunitários, observa-se também no processo de 

urbanização a valoração de áreas nobres e a especulação imobiliária, que promove 

a verticalização das edificações, o parcelamento do solo e, por conseqüência, a 

sobrecarga das estruturas urbanas já estabelecidas (MORAES, s/d, p. 1612). 

Corroborando com a mesma ideia, Edis Milaré (2005, p. 717) aponta que: 

 
Os elevados índices de urbanização e, inversamente, os baixos 
níveis de urbanismo vêm criando situações insustentáveis para o 
Poder Público e a coletividade. O inchaço doentio dos centros 
urbanos (aumento desregrado da população) não tem encontrado o 
contrapeso das estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, 
transporte e lazer), gerando-se daí formas endêmicas de males 
urbanos. E – o que é pior – o fascínio das cidades e a concentração 
populacional crescem sem o necessário controle quantitativo e 
qualitativo desse crescimento. 

 

2.3. ORIGEM DA CIDADE DE FRANCA E A QUESTÃO DO PLANO 
URBANÍSTICO 
 

A cidade de Franca se localiza no extremo nordeste paulista. No final do 

século XVII, ocorre o movimento de “torna-viagem” dos mineiros, expressão de 

Carlos Lemos (LEMOS,1976), que ao fugir dos impostos da Coroa Portuguesa 

ocupam o oeste de Minas até a rota do Anhanguera, considerado como “Caminho 

dos Goyazes”, rota também dos comboios de sal e gado. A partir daí começam a 

surgir pousos e vilarejos, os quais dão origem à Vila Franca e mais tarde, o 

município de Franca (FERREIRA, 2007). 

 A questão de ter existido ou não um plano urbanístico no seu surgimento leva 

à controvérsia entre Pugliesi (1967), que diz ser improvável a existência de um, já 

que não foi possível observar reflexos do mesmo no espaço em tese, e, que, mesmo 

que existisse, seria apenas um desenho da região central da cidade em formato de 

cruz, com uma igreja em cada uma de suas pontas e a matriz no centro; e 

Bentivoglio (1997), que fundamentado em documentos cartorários e de propriedades 

urbanas, afirma que esse plano em formato de cruz existiu, porém foi alterado 

quando se deu a ocupação urbana planejada e demarcada. Por mais que tenha 
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existido ou não o plano, estudos indicam que não houve influencia significante no 

espaço do município. 

2.4. A EVOLUÇÃO DE FRANCA  
 

Por volta da década de 80, o processo de expansão urbana da cidade inicia-

se com a introdução da economia cafeeira na região e a consequente construção e 

expansão da rede ferroviária. Nesse mesmo período, a indústria coureira surge 

através da atividade pecuária regional com a fácil disposição de matérias primas e 

comboios de gado do interior de Mato Grosso e Goiás, produzindo objetos de couro 

para tropeiros e para as próprias fazendas. No inicio do século XX, a partir dessa 

fabricação e da possibilidade de escoamento de matérias primas pela ferrovia, 

origina-se a indústria calçadista. A fábrica de calçados Jaguar foi a primeira indústria 

a surgir, e embora tenha ido a falência, contribuiu ampliando a visão de uma futura 

expansão industrial através da produção em série. Com o seu fim, surgiram novas 

empresas do ramo, inclusive algumas eram formadas pelos ex funcionários da 

Jaguar os quais já possuíam o domínio da prática e da técnica (FERREIRA, 2013). 

Segundo Ferreira (1989), até o final da Segunda Guerra Mundial, essa atividade não 

era tão relevante para a economia da região, já que dominavam a atividade agrícola 

(café) e pecuária (leite), porém ela foi essencial para a industrialização do município. 

Essa situação só se transforma em meados dos anos 50, com a modernização 

industrial na cidade. 

No início da década de 1960, a cidade sofre um processo acelerado de 

urbanização, devido a expansão da indústria calçadista, modernizando assim a 

atividade fabril de Franca, e possibilitando a produção e exportação em massa, 

deixando a classificação de segundo maior polo produtor de calçados do país. A 

presença da indústria atraiu muitos setores relacionados com a atividade como 

curtumes, indústrias de borracha e de couro, provocando uma ampliação no ramo 

calçadista (FERREIRA, 2007). De acordo com estimativas do IBGE (DOU 

31/08/2006), em 2006, a população de Franca chegou a 328.121 habitantes e 760 

unidades industriais do setor calçadista em funcionamento (Censo da indústria 

calçadista de Franca, UniFacef/IPES, setembro de 2005). Entre 1991 e 2000, a taxa 

geométrica de crescimento anual populacional foi superior à média do Estado. A 

indústria local concentra 6% da produção nacional de calçados masculinos, 

exportando cerca de 30% de sua produção (SÃO PAULO apud FERREIRA, 2007).  
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2.5. DESDOBRAMENTOS DO PROGRESSO DA CIDADE  
 

Embora a expansão industrial calçadista e o consequente processo acelerado 

de urbanização tenham atraído muitas pessoas, principalmente operários das 

cidades vizinhas para a região e tenha gerado muitas vantagens e benefícios para a 

economia dos setores em geral da cidade, provocou fenômenos urbanos que são 

objetos de estudos de extrema importância, por se observar reflexos do mesmo no 

cenário atual do município (FERREIRA, 2007). 

O sprawling, assim chamado pelos urbanistas norte americanos, é um 

fenômeno que após muito tempo de industrialização acelerada, como no caso da 

cidade em estudo, não respeita a paisagem física da cidade e a preservação do 

patrimônio cultural (POLIDORO, LOLLO E PEREIRA NETO, 2011). Praticamente 

todo o patrimônio construído no século XIX em Franca e, em boa parte, das 

primeiras décadas do século XX, foram destruídas pelo rápido processo de 

urbanização (FERREIRA, 2013). 

 
No Brasil, é habitual a utilização da expansão das zonas urbanas para 
direcionar habitações de interesse social e conjuntos habitacionais de média 
e baixa renda para localidades distantes do centro consolidado. Dessa 
forma, a infraestrutura já instalada em determinadas regiões servem como 
subsídio de valorização da terra enquanto as periferias sofrem com a falta 
desta ou a má qualidade, além da dificuldade de se locomoverem pelo 
precário transporte público até as regiões que concentram a 
empregabilidade. Todas estas características, fundamentadas 
principalmente na forma de ocupação urbana, caracterizam o que muitos 
pesquisadores norte-americanos (especialmente os urbanistas) denominam 
de sprawling urbano, ou pode-se dizer, um espraiamento (entendido como 
uma diluição física do espaço urbano) urbano, que ocorre de forma 
descontínua sobre o espaço acirrando a segregação social e gerando 
inúmeros impactos ao meio ambiente (POLIDORO, LOLLO E 
PEREIRA NETO, 2011, p.4). 

 

Baseado nesse modelo e fenômeno que a cidade de Franca se expandiu, por 

volta dos anos 60 e 70, trazendo consequências até os dias atuais. Quanto mais 

compacta for a cidade, maior a probabilidade de atingir a sustentabilidade. Visto que, 

conforme Holanda (2006), a densidade demográfica bruta da zona urbana da cidade 

de Franca é bastante baixa, segundo Censo do IBGE de 2010, da ordem de apenas 

37,62 habitantes/hectare contra 250 e 450 habitantes/hectare de outras cidades 
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brasileiras, os custos das redes de infraestrutura tendem a serem maiores na 

medida em que for menor a densidade da área, reafirmando a questão de que o 

espraiamento urbano gera prejuízos como desperdício e despesas excessivas para 

a manutenção ou melhoria do atual padrão de qualidade e sustentabilidade da vida 

urbana (MASCARÓ E YOSHINAGA, 2005). 

 Outro fenômeno que se precedeu foi a abertura de novos espaços para 

loteamentos, fazendo com que a cidade expandisse chegando a quase o dobro de 

seu espaço. Entre 1965 e 1975, surgiram 41 novos loteamentos privados 

(CHIQUITO, 2006, p.153). 

 

3. METODOLOGIA 
 
Por abranger um objetivo de estudo muito amplo, a metodologia do presente 

trabalho contou com dois tipos de pesquisa. Inicialmente, o propósito foi adquirir 

maior conhecimento a respeito do conceito de evolução das cidades e o processo 

evolutivo da cidade de Franca, através da pesquisa exploratória, onde, segundo 

Boente; Braga (2004), é a investigação de algum objeto de estudo que possui 

poucas informações.  

É importante adquirir uma visão mais geral da cidade, como um todo, 

atentando à imagem física de uma cidade. Nesse ponto buscou-se compreender a 

razão e a origem das mudanças e ações na cidade de Franca por meio da pesquisa 

explicativa, a qual tem como objetivo primordial identificar fatores que determinam 

ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos (GIL, 2008).   

Os resultados da pesquisa foram obtidos por intermédio de levantamento 

bibliográfico, com livros, artigos a respeito da evolução de cidades; e análise 

documental, com o Plano Diretor do município. O referido estudo pôde ser 

classificado como quantitativo, já que houve o uso de técnicas e instrumentos 

estatísticos, e, qualitativo também, na qual pretendeu-se verificar a relação da 

realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise 

indutiva por parte do pesquisador (RAMOS; RAMOS; BUSNELLO, 2005). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir das informações obtidas até o momento, foi possível compreender o 

processo evolutivo urbano do município em tese e seus desdobramentos. Franca, 

embora tenha sido classificada como cidade média, apresenta grande significância 

devido ao longo processo de urbanização acelerada que presenciou e as vantagens 

que trouxe com isso como o crescimento populacional, social e econômico da 

cidade. Além disso, foi possível visualizar as falhas que esse processo trouxe em 

alguns pontos e a falta de efetividade no planejamento e organização da cidade 

durante a industrialização acelerada que ocorreu e que se reflete atualmente, 

principalmente no que toca a paisagem física, em especial ao afastamento e 

isolamento de áreas menos favorecidas. 

Seguindo o modelo de Franca, é possível usar como exemplo e retirar como 

conclusão do quão relevante é um plano urbanístico para uma cidade se atentando 

à realidade física da mesma no que se direciona ao seu progresso, tanto no aspecto 

econômico, social, ambiental ou físico. 

A hipótese e objetivo iniciais foram alcançados, pois houve uma ampliação do 

conhecimento a respeito do processo da cidade e com base nos mesmos, atingiu-se 

o cenário atual da região. O material e levantamento bibliográfico e documental 

utilizados foram de grande valia, já que proporcionaram um melhor estudo, análise e 

síntese das ideias de diferentes autores. 
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Introdução 

Desde o principio da história da Matemática, a qual foi criada e 

desenvolvida pela necessidade cotidiana dos homens de contar, de recensear 

seus membros, seus bens, suas perdas, seus prisioneiros, suas vitórias, esta 

ciência vem carregada de crenças, superstições e preconceitos. 

O homem era muito supersticioso, cheio de medo pelo “pecado da 

enumeração”, que associava os números aos deuses, ao bem e ao mal. Este 

acreditava que nos números existia uma força desconhecida dos mortais capaz 

de deslocar um poder secreto dos números associados a deuses, tendo assim 

o poder de agir sobre as pessoas ou as coisas enumeradas (IFRAH, 

GEORGES,2007). 

Na Matemática dos nossos dias não é diferente, existem 

superstições e crenças que dificultam seu aprendizado e entendimento. Não é 

a única disciplina em que a aprendizagem dos alunos esbarra em dificuldades, 

mas é a única que as dificuldades são maiores, onde estudos mostram que 

crenças e afetividade influenciam na aprendizagem e ensino desta ciência. 

Pesquisas realizadas por muitos estudiosos sobre a Educação 

Matemática mostram claramente que questões afetivas têm um papel  

                                                           
1 Aluna do 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e bolsista 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática  
2 Professora mestre do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e coordenadora de área 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática 
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essencial no processo ensino-aprendizagem da Matemática, uma vez que é 

nos aspectos afetivos que se manifesta o interesse, a satisfação, a curiosidade, 

a valorização, onde a motivação tem grande valor. A experiência do aprendiz 

ao aprender Matemática provoca reações e influi na formação de suas crenças. 

Segundo Chacón (2003), as crenças matemáticas são um dos 

componentes do conhecimento subjetivo implícito do indivíduo sobre a 

Matemática, seu ensino e sua aprendizagem. Este conhecimento está baseado 

na experiência do aprendiz sobre si mesmo e sobre o ensino da Matemática e 

nas crenças sobre o contexto no qual a educação matemática acontece e 

sobre o  papel do professor em sala de aula, aspectos estes que determinam a 

conduta de um indivíduo. 

As crenças podem ser sobre a matemática, sobre a aprendizagem 

da matemática, crenças sobre si mesmo como aprendiz de matemática, 

crenças provocadas pelo meio social que pertencem, crenças sobre o sucesso 

e o fracasso escolar, crenças e valores relacionados com o conhecimento 

matemático no ambiente escolar e na pratica do dia-a-dia, crenças sobre a 

importância da matemática para sua vida (CHACÓN, 2003) 

Este artigo versa sobre as crenças sobre si mesmo e sobre o 

sucesso e o fracasso, os quais se baseiam em autoconceito e auto eficácia. 

Aparentemente não se tem ainda um consenso sobre a definição 

de autoconceito. O psicólogo canadense Albert Bandura (1986 apud SOUZA e 

BRITO, 2008, p. 194) define autoconceito como “uma visão composta de um 

indivíduo, que é formada através de experiência direta e avaliações adotadas 

de outras pessoas significativas”. Segundo outros autores como Shavelson, 

Hubner e Stanton (1976 apud SOUZA e BRITO, 2008, p. 194) “autoconceito é 

a percepção de uma pessoa sobre si mesma, formada e influenciada 

principalmente por experiências com o ambiente e outras pessoas que são 

significativas”. Markus e Wurf (1987 apud SOUZA e BRITO, 2008) ainda 

afirmam que as pessoas aprendem sobre elas mesmas a partir de outras, pela 

comparação social e interações diretas.  
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No ambiente escolar os alunos aprendem sobre si mesmo através 

das comparações com colegas, isto é, comparando seu desempenho com o 

dos colegas. Estudos realizados com estudantes com baixo rendimento em 

Matemática apontaram que essas crianças tendem a ficar mais atentas ao seu 

desempenho, particularmente, se estiverem em uma classe com crianças mais 

habilidosas nesta disciplina. Desta forma, a comparação social pode ser uma 

relevante fonte de autoconhecimento (SOUZA e BRITO, 2008). Em um outro 

estudo realizado por Manger e Eikelend (1997 apud SOUZA e BRITO, 2008), 

relacionando o desempenho e o autoconceito matemático, foram encontradas 

diferenças significativas entre os escores no autoconceito dos alunos com 

baixo, médio e alto rendimento em Matemática. Assim, os autores apontaram 

que os estudantes comparam o próprio desempenho com os dos demais 

colegas, sendo este um indício de que a comparação social pode influenciar o 

autoconceito matemático.  

Outras pesquisas sobre autoconceito também apontaram a 

relação deste constructo com a crença da auto eficácia. Bandura (1997 apud 

SOUZA e BRITO, 2008) define a auto eficácia como a “crença na própria 

capacidade de organizar e executar cursos de ações requeridas para produzir 

determinadas atividades”. 

Em geral, pesquisas sobre auto eficácia têm apontado a relação 

deste constructo e o desempenho em Matemática (LENT, BROWN e LARKIN, 

1984; PAJARES,1996A; PIETSCH, WALKER e CHAPMAN, 2003; STEVENS, 

OLIVAREZ, LAN e TALLENT-RUNNELS, 2004 apud SOUZA e BRITO, 2008),  

assim como a relações auto-eficácia matemática e atribuições de causalidade 

para sucesso e fracasso nesta disciplina (BARROS, 1996 apud SOUZA e 

BRITO, 2008). Além disso, pesquisas mostram que a auto eficácia está 

relacionada negativamente com a ansiedade em relação às provas 

(BANDALOS et al., 1985 apud SOUZA e BRITO, 2008). Os resultados destas 

pesquisas têm ajudado a sustentar a suposição de que as crenças na auto 

eficácia influenciam como as pessoas sentem, pensam, se motivam e se 

comportam. 
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Segundo Souza e Brito (2008), a auto eficácia produz esses 

efeitos diversos por meio de quatro processos principais da aprendizagem: a) 

processos cognitivos, os quais estão vinculados à antecipação de 

consequências das próprias ações; b) processos motivacionais, determinando 

a quantidade de esforço e de tempo que os alunos empregam em cada 

atividade; c) processos afetivos que influenciam as reações emocionais como 

stress, ansiedade que apresentam em situações que consideram difíceis ou 

que lhes causam medo; d) os processos de seleção, no qual os alunos 

escolhem o que vão fazer de acordo com o que se sentem capazes de realizar. 

Como as pesquisas apontam, as crenças de autoconceito e auto 

eficácia estão relacionadas entre si e influenciam o rendimento escolar, uma 

vez que o desempenho escolar é resultado de diversos fatores. 

Diante do exposto acima, o objetivo da presente pesquisa foi 

investigar a afetividade e as crenças na autoeficácia de alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental em relação à Matemática 

 

Metodologia 

1. Participantes 

Este estudo foi realizado com vinte e dois alunos, sendo 10 

meninas e 12 meninos, do 8°ano do Ensino Fundamental de uma escola da 

rede estadual pública da cidade de Franca - SP, na qual o subprojeto de 

Matemática do PIBID/CAPES/Uni-FACEF desenvolve seu trabalho. 

 

2. Instrumento 

Para coleta de dados foi utilizado um questionário com 2 

perguntas  abertas  sobre o que pensam da Matemática e o que acham sobre 

quem pode aprender Matemática, e mais 12 afirmações, as quais os 

participantes deveriam classificá-las de acordo com o pensam, sendo (1) 

pouco; (2) mais ou menos; (3) muito e (4) principalmente. 
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3. Procedimento 

3.1 Coleta de Dados 

O questionário foi aplicado no período normal de aula, durante a 

aula ministrada pelos pibidianos do subprojeto de Matemática do 

PIBID/CAPES/Uni-FACEF. Foi explicado aos alunos que o questionário se 

destinava a um estudo que estava sendo realizado por uma das pibidianas e 

que não seria mostrado à professora da sala e nem influenciaria na nota deles. 

Posteriormente, foi distribuída uma folha contendo o questionário 

para cada um dos alunos e explicado sobre as perguntas e afirmações, 

deixando-os a vontade para responder. Vale a pena salientar que nesta sala há 

alunos classificados como D.I., os quais tiveram mais dificuldade de responder 

o questionário. 

 

Resultados 

Os dados obtidos mostraram claramente que 55% dos aprendizes 

gostam mais ou menos de Matemática, mas acham que a disciplina é 

complicada, chata, difícil de entender, apesar de todos afirmarem que é uma 

disciplina importante para seu cotidiano e necessária para o seu futuro. 

Pensam que todas as pessoas são capazes de aprender a Matemática, 

algumas com mais esforço e outras motivadas pela necessidade cotidiana. 

96 % dos estudantes acreditam que a Matemática consiste 

apenas de cálculos e regras e que, sabendo ou decorando essas regras, 

resolve-se qualquer tipo de problema ou exercício. Alguns afirmam que  

precisam  entender, raciocinar, pensar quando fazem as atividades propostas 

pela professora, mas alegam  que a preguiça e o desânimo, muitas vezes, não 

deixam.  
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Em relação ao desempenho, 95% dos alunos se veem como 

empenhados  em aprender, mas afirmam  ter dificuldades para resolver o que a 

atividade pede, por pensarem que não são capazes. 

Sobre o sentimento, a sensação que sentem quando conseguem 

resolver uma atividade, foram unanimes em responder que sentem um prazer e 

alegria por conseguir. mas quando não conseguem fazer o sentimento de 

insatisfação, preocupação, chateação, nervosismo, falta de paciência em  

tentar resolver é de todos. 

Quando perguntado sobre o que a professora espera deles em 

sala de aula, 68%  respondeu que ela sempre pede para que discutam com ela 

antes de fazerem e darem respostas aos exercícios. Também afirmam não 

sentirem tranquilidade quando a professora pede que escrevam  no papel 

como resolveram os exercícios, quando ela pede que reflitam sobre o que 

fizeram e nem se tem outros caminhos para resolver. 

Sobre o que os pais esperam de cada um, nas aulas de 

Matemática, 95% afirmou que seus pais querem que entendam bem as 

explicações e pratiquem o que aprenderam. 

Na comparação do seu desempenho com o dos colegas 68,18% 

se acham  empenhados. 77% responderam  que a razão de saberem resolver 

o exercício é porque se esforçam e estão concentrados para resolvê-lo e 23% 

responderam que conseguem resolver um exercício quando este é fácil. 

Discussão 

De acordo com o educador matemático McLeod (apud CHACÓN, 

2003), a afetividade tem um papel essencial na aprendizagem e no ensino da 

Matemática e esta está arraigada na individualidade do aluno e não pode ser 

modificada com facilidade pelo ensino, pois a afetividade se refere aos 

sentimentos e humor (estados de animo), os quais são incluídos como 

descritores específicos das atitudes, das crenças e das emoções (incluindo a 

ansiedade).  
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As crenças dos estudantes podem ser crenças sobre a 

Matemática como disciplina, que pouco envolve afetividade, mas constituem 

uma parte importante no contexto no qual o afeto se desenvolve, pois as 

crenças sobre si mesmos, o autoconceito e auto eficácia são um forte 

componente afetivo na aprendizagem da Matemática. 

A experiência do aluno ao aprender Matemática de uma 

determinada maneira pode levá-lo a acreditar que esta ciência constitui-se 

apenas de números e letras, regras e cálculos, provocando, assim, reações 

positivas ou negativas que influenciam na formação de suas crenças, como 

apontado  pelos participantes da  presente pesquisa. Segundo Chacón (2003), 

os aprendizes que possuem crenças rígidas e negativas sobre Matemática 

serão aprendizes passivos que no momento da aprendizagem trabalharão mais 

a memória do que a compreensão e no futuro apresentarão resistência em 

realizar as tarefas que exijam pensar, manifestando medo desânimo e vontade 

de abandoná-las. 

Os estudantes deste estudo se mostraram atentos às atitudes da 

professora quanto a forma de ensinar e reconhecem que esta está interessada 

na linha de raciocínio e na forma como constroem seu conhecimento 

matemático, que está preocupada que aprendam o conteúdo de uma maneira 

clara e objetiva e que esta reconhece o trabalho e o esforço dos alunos. 

Para os estudantes, o sucesso e o fracasso em Matemática estão 

associados ao esforço pessoal. 

 

Conclusão 

Os resultados deste estudo referentes à afetividade e às crenças 

de auto eficácia na aprendizagem e no ensino de Matemática confirmam os 

dados de outros estudos. 

O sucesso escolar depende, em grande parte das crenças, da 

convicção pessoal e da afetividade que os estudantes desenvolvem em relação 
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ao conteúdo que aprendem, uma vez que estes criam expectativas pelos 

resultados de seu desempenho como parte importante da sua vida escolar. 

Desta maneira, faz-se necessário que o professor utilize estratégias 

diferenciadas para o ensino de sua disciplina, especialmente de disciplinas 

como a Matemática, a qual é vista como difícil e restrita apenas aos mais 

capazes. A aprendizagem exige, com urgência, de transformações e cabe a 

nós, futuros professores de Matemática nos esforçarmos para dar o melhor 

para nossos alunos, o futuro de nosso país. 
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Introdução 

Os índices IDHM e PIB são, usualmente, usados para indicar o 

desenvolvimento dos municípios. O IDHM surgiu, aliás, para ser um índice que 

representasse melhor as várias facetas do desenvolvimento e da qualidade de vida do 

que o PIB.  

O presente trabalho tem como objetivo mostrar se há alguma relação entre 

o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o PIBM – Produto Interno 

Bruto Municipal per capita, com um breve histórico dobre o IBGE e o PNU e uma breve 

explicação sobre IDH e PIB. 

Os dados foram coletados do IBGE e, ao serem analisados, mostraram que 

quando os municípios são agrupados e divididos em classes, existe uma relação 

bastante forte entre aqueles índices.  

 
 
 
1. Histórico 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento humano, combater a pobreza e o 

crescimento das nações para que haja melhor qualidade de vida. O PNUD foi 

instaurado no Brasil na década de 60, e criou e implementou projetos que visam ao 

desenvolvimento do pais, com enfoque para quatro áreas-chave: alcance dos objetivos 

de desenvolvimento do milénio, desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva, 



253 
 

RELAÇÕES ENTRE O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL E O PRODUTO INTERNO BRUTO. p. 252-265. 
 

segurança cidadã e cooperação Sul-Sul. O PNUD também incentiva o apoio de 

empresas privadas nas atividades sociais.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma medida composta 

por três indicadores do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Este 

índice varia de 0 a 1; quanto mais próximo do 1 maior o desenvolvimento humano. Este 

cálculo foi criado pelo PNDU. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é uma entidade de 

administração federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

possuindo uma rede nacional de pesquisa de disseminação composta por 27 Unidades 

Estaduais, 27 Setores de Documentação e Disseminação de Informações e 581 

Agências de Coleta de dados nos principais municípios, além de manter a Reserva 

Ecológica do Roncador. As principais funções são: produção e análise de informações 

estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e 

análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações 

geográficas, estruturação e implementação de um sistema de informações ambientais, 

documentação e disseminação de informações, coordenação dos sistemas estatístico 

e cartográfico nacionais.  

O Produto Interno Bruto é o principal medidor econômico de uma região, 

gerado a partir da soma de todos os serviços e bens de uma região em um período. 

Este cálculo é feito pelo IBGE. Este conceito foi criado pelo economista britânico 

Richard Stone (1919-1991), ganhador do Premio Nobel de Economia em 1984. 

 

 

 
2. O PIBM e o IDHM 
  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é composto por três 

dimensões importantes para o desenvolvimento humano, a saúde, a educação e a 

renda. Um pais com um bom índice garante a população uma vida salvável, acesso a 

educação e um padrão de vida que garanta a todos suprir as necessidades básicas. 
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A expectativa de vida, que faz parte da saúde, é calculada pelos Sensos 

Demográficos do IBGE, que mostra o número médio de anos que as pessoas viveriam 

a partir do ano de nascimento. Expectativa de vida ao nascer é obtida pelo seguinte 

cálculo: 

                         
  

O acesso a educação é obtido pelos indicadores e escolaridade da 

população a adulta e do fluxo escolar da população jovem. Os dados utilizados para a 

obtenção desses resultados são do Censo Demográfico do IBGE. Os valores São 

obtidos por meio do cálculo do Índice de Anos Médios Estudados (IAME) e do Índice de 

Anos Esperados de Escolaridade (IAEE), 
 

                                        
 

                  
O Padrão de vida é a soma da renda de todos os residentes dividido pelo 

número de habitantes do município. Esses dados são é medido por meio dos dados do 

Produto Interno Bruto Municipal fornecidos pelo Censo Demográfico do IBGE. O índice 

de renda é obtido pelo seguinte cálculo: 
 

  
 

Esses indicadores são em: IDHM-R (referente a renda), IDHM-L (referente 

a expectativa de vida) e o IDH-E (referente a educação). 
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O Produto Interno Bruto Municipal é estimado pelo quociente ente o valor 

do PIB do município de e sua população residente, estes dados são fornecidos pelo 

IBGE. O PIB é uma medida gerada a partir do valor que o pais produziu em 

determinado período na agropecuária, na indústria e nos serviços.  Esse indicador é 

calculado em três etapas: 

1º soma-se tudo o que é produzido: na indústria, na agropecuária e nos 

serviços. 

2º soam-se tudo o que é comprado: o consumo das famílias, o consumo do 

governo e investimentos do governo no país. 

3ºsoma-se todas as remunerações: salários, alugueis, juros e lucros 

distribuídos. 

Os cálculos das etapas 1, 2 e 3 devem sempre chegar no mesmo resultado, 

pois isso indica que o PIB está em um nível bom. 

 
 
3. Dados e Análise 
 

Os dados foram coletados e analisados utilizando o Matlab. Chegamos à 

conclusão que quando os dados são analisados separados não há correlação, porém 

quando eles são agrupados há correlação. Mas para melhor entender as informações 

dos gráficos abaixo, é relevante que sé faça algumas observações e analise da tabela. 

• Intervalo de confiança em todo o trabalho = 95% 

• Parâmetro que dá a força da relação linear entre as 

variáveis: R² 

• Nos gráficos, a linha vermelha é a reta de regressão linear. 

• As linhas verdes delimitam o “intervalo de confiança”, que 

tem a seguinte interpretação: se os dados viessem de uma amostra, 95 das retas 

de regressão e estariam contidas entre as duas linhas verdes. 

• As linhas magentas delimitam o “intervalo de previsão”, que 

tem a seguinte interpretação: 95% dos dados situam-se entre as duas linhas 

magentas 
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Tabela 1. Faixas de desenvolvimento humano (IDHM) 

 

 
Muito Alto 0,800 - 1,000 

 
Alto 0,700 - 0,799 

 
Médio 0,600 - 0,699 

 
Baixo 0,500 - 0,599 

 
Muito Baixo 0,000 - 0,499 

 
Os dados foram agrupados e analisados gráfica e estatisticamente. Alguns dos 

resultados estão colocados nas figuras que seguem. Todos os gráficos foram 
confeccionados pelos autores. 
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y = 5.08e-07*x + 0.7291

regressão linear
   
IDHM x PIB per capita
intervalo de confiança

intervalo de previsão

 
Figura 1. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo. 
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Figura 2. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados dois a  
               dois (um mesmo município pertence a dois agrupamentos diferentes). 
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Figura 3. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados cinco a 
                 cinco (um mesmo município pertence a cinco agrupamentos diferentes).  
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Figura 4. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados dez a  
               dez (um mesmo município pertence a dez agrupamentos diferentes).  
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Figura 5. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados vinte a  
               vinte (um mesmo município pertence a vinte agrupamentos diferentes).  
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Figura 6. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados cinquenta a  
               cinquenta (um mesmo município pertence a cinquenta agrupamentos diferentes).  
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Figura 7. IDHM x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados cem a  
               cem (um mesmo município pertence a cem agrupamentos diferentes).  
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y = 4.21e-06*x + 0.6419

regressão linear
   
IDHM x PIB per capita
intervalo de confiança

intervalo de previsão

 
Figura 8. IDHM médio x PIB per capita médio para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em cinco  
                faixas de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM  
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Figura 9. IDHM médio x PIB per capita médio para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em dez faixas  
                de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM. 
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Figura 10. IDHM médio x PIB per capita médio para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em dezesseis  
                   faixas de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM. 
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Figura 11. IDHM médio x PIB per capita médio para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em três 
                   faixas de IDHM (muito alto, alto e médio), já que não há municípios nas duas faixas mais baixas. 
 
 
 
 
 

Os gráficos abaixo correspondem a IDHM EDUCAÇÃO  X PIB, IDHM 

LONGEVIDADE X PIB e IDHM RENDA X PIB, respectivamente.  
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Figura 12. IDHM Educação  x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em dez faixas  
                  de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM. 
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regressão linear
   
IDHM LONGEVIDADE x PIB per capita
intervalo de confiança

intervalo de previsão

 
Figura 13. IDHM Longevidade  x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em dez 
                   faixas de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM. 
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Figura 12. IDHM Renda  x PIB per capita para os municípios do Estado de São Paulo agrupados em dez faixas  
                  de mesma amplitude, entre o menor e o maior valores de IDHM. 
 

 

 

Comparando os gráficos correspondente ao IDHM EDUCAÇÃO  X PIB, 

IDHM LONGEVIDADE X PIB e IDHM RENDA X PIB, percebemos que eles possuem o 

coeficiente de correlação linear bem próximo e alto em todos os gráficos, assim como o 

R², mas o que possui o R² com valor maior é o gráfico que corresponde ao IDHM 

RENDA X PIB (como esperado). 

 
 
4. Conclusões 
 

. Os dados estão em fase final de análise, mas é possível perceber que, ao 

contrário do que se costuma dizer, há, sim, alguma relação entre o IDHM e o PIB per 

capita, considerando o universo dos municípios do Estado de São Paulo.  

Esta relação fica mais evidente quando agrupamos os municípios em 

aglomerados, considerando faixas iguais do IDHM, situações nas quais tanto a 

correlação linear quanto o R2 são altos (maiores do que 80%). 

Assim, embora correlações não impliquem relações de causalidade, 

podemos dizer (pelo contexto) que é provável que ambos os fatores se influenciem 
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mutuamente, sendo, então, o PIB per capita, sim, um indicador razoável da qualidade 

de vida de um município. Pode ser questionável se é o PIB per capita que implica uma 

maior longevidade ou maior escolaridade para uma dada população ou se está 

havendo um proveito econômico de ser haver mais saúde e educação, mas é um fato 

que há uma correlação forte entre estas variáveis. Seja qual for a causa de qual, parece 

prudente investir em crescimento econômico, pois ele vem acompanhado de melhor 

educação, longevidade e saúde. Parece prudente, também, investir em melhor 

educação, por exemplo, pois esta melhora educacional também vem acompanhada de 

crescimento econômico. 

Concluindo, o PIB per capita é, sim, uma boa medida da melhora da 

qualidade de vida de um município.  
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1. Introdução 

 

Durante os séculos XVIII e XIX a sociedade passou por profundas 

transformações tanto no âmbito econômico quanto no social. A revolução 

Industrial fez com que a baixa produção artesanal transformasse na grande 

produção industrial. Além disso, grande parte do corpo social passou a adotar 

um novo estilo de vida, iniciada nos Estados Unidos, conhecida como “American 

way of life”, cujo um dos sinais mais significativos desta maneira de vida é dado 

pelo alto consumo. Ambos os fatores foram propulsores para que o problema 

relacionado aos resíduos sólidos.  

Os resíduos estão presentes em todas nossas atividades, desde a 

produção industrial até o consumo final. A alta produção industrial aliada à alta 

aquisição de produtos praticada pelo corpo social fez com que a geração de 

resíduos aumentasse de forma exorbitante. Dessa forma, observa-se no 

contexto atual, uma incompatibilidade entre a grande quantidade de “lixo” 

produzido pelo homem, com a capacidade de absorção do mesmo pela 

natureza. 

Vale ressaltar que o aproveitamento do lixo no Brasil é muito baixo, estima-

se que apenas 11% do lixo produzido são reciclados, fazendo com que altas 

quantidades de lixo sejam distribuídas para aterros e lixões (os quais, segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos deveriam ser extinto até Agosto de 2014), 

criam-se dessa forma problemas como falta de espaço para a disposição do lixo.  

A indústria é um dos setores que mais produzem “lixo”, segundo dados do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – versão preliminar, no Brasil, são 

produzidos um total de 97.655.438 toneladas de resíduos provenientes do setor 

ao ano. Além desse valor, exorbitante de materiais produzidos, tem-se ainda, o 
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agravante causado pelo mal descarte de indústrias, as quais por falta de estudos 

de gestão e gerenciamento de resíduos ou por questões financeiras despejam 

seus materiais em locais impróprios, resultando, dessa forma, impactos 

ambientais. 

Segundo dados do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca - 

Sindifranca em 2014, a cidade de Franca, conhecida pela produção do calçados 

masculino, produz cerca de 37 milhões de pares de calçados ao ano Como 

consequência, gera também uma alta quantidade de “rejeitos”. Infelizmente 

pouco se tem visto de avanços na questão de tratamento do “lixo” produzido na 

cidade. Nota-se um descaso por conta das empresas, podendo ser observada 

ao andar pela cidade, vários são os pontos onde você encontra material 

descartado ilegalmente.  

O resíduo, no entanto, pode deixar de ser um problema passando a ser 

uma oportunidade. Uma empresa quando realiza uma gestão ambiental e 

consequentemente de seus resíduos, é dotado de diferenciais competitivos. O 

gerenciamento de resíduos favorece a empresa tanto financeiramente: com 

redução dos custos com materiais-primas, quanto no marketing: aos crescentes 

consumidores dotados de consciência verde. Além de outros benefícios 

relacionados ao ativo intangível da corporação, ou seja, uma valorização perante 

a marca. 

De tal forma, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma investigação 

dos principais materiais provenientes da indústria de calçados, utilizando como 

exemplo uma empresa situada no pólo calçadista de Franca-SP, analisando-os 

com a finalidade de descobrir, através de pesquisas e contato com outras 

instituições, novas formas e métodos de reutilizá-los. 

 
2. Metodologia 
 

Para esse trabalho, foi feita uma busca em literatura científica por artigos, 

periódicos e livros a respeito do tema resíduos sólidos como são classificados, o 

que diz a legislação, além de formas de gerenciamento.  

Inicialmente, foi feito um levantamento do processo adotado pela empresa 

citada em relação ao gerenciamento do resíduo, como é feito o 
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acondicionamento, a coleta, o transporte interno e externo e, a destinação final 

do produto obtido do couro, o tipo de matéria prima usada em seu processo 

produtivo, dentre outros. 
Posteriormente, foi proposta uma nova forma de gerenciamento dos 

resíduos do couro, com a finalidade de encontrar formas de reutilizá-lo. Além 

disso, foram realizadas investigações em diversos campos, com a finalidade de 

encontrar formas de reutilizar os resíduos do setor calçadista. Levando em 

consideração o que a empresa já realizava, e quais campos ainda ela poderia 

explorar. 

 

2.1.  Resíduos da produção calçadista 

Na Tabela 1, são apresentados os materiais provenientes do processo 

produtivo na indústria de calçado na cidade de Franca, à Fork Calçados, que 

foram separados do início até o final da produção, e o destino dos mesmos. 

Além disso, foram classificados de acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT 10004. 

Tabela 1: Materiais, características químicas, classificação e destino segundo o 
processo da Fork Calçados. 

Modelagem 
Material Características 

químicas 
Classificação Destino 

Papeis Papelão, papel sulfite Não Perigosos Aterro 

Almoxarifado 
Material Características 

químicas 
Classificação Destino 

Embalagens 
de produtos 

químicos 

Latas (METAL) Perigosos Doação 

Embalagens 
de produtos 

químicos 

Plástico Perigosos Aterro 

Embalagens 
de solas e 

componentes 
em geral 

Papelão Não Perigosos Doação 

Corte 



269 
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FÁBRICA DE CALÇADOS DE FRANCA: uma busca de 
reutilização dos materiais. p. 266-279. 

Material Características 
químicas 

Classificação Destino 

Couro Couro Bolvino Perigosos Aterro 

Couro 
Sintético 

PVC e Poliéster Não Perigosos Venda 

Forro 1 Poliéster e Espuma Não Perigosos Aterro 

Forro 2 PU e Espuma Não Perigosos Aterro 

Forro 3 Tecido Não Tecido Não Perigosos Aterro 

Forro 4 100% algodão Não Perigosos Aterro 

Espuma PU Não Perigosos Doação 

Calcanheiras EVA e Poliéster Não Perigosos Aterro 

Biqueira e 
contraforte 

Termoplástico Não Perigosos Venda 

Montagem 

Material Características 
químicas 

Classificação Destino 

Panos usados 
com produtos 

químicos 

Algodão e produtos 
químicos 

Perigosos Aterro 

Espumas 
usadas com 

produtos 
químicos 

PU e produtos 
químicos 

Perigosos Aterro 

Raspagem de 
couro 

Couro bovino Perigosos Aterro 

Raspagens 
de sintético 

PVC Não Perigosos Aterro 

Escritório 

Material Características 
químicas 

Classificação Destino 

Papeis 
impressos 

Papel Não Perigosos Aterro 

(Elaborado pelo autor com base na análise da indústria estudada) 

 

2.2. Gerenciamento  

Gerenciamento Aplicado 

Anteriormente a esse estudo, o gerenciamento realizado na empresa era 

precário e primitivo, nos processos de coleta e acondicionamento. Muitos 
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materiais acabavam se misturando a outros e esses, por sua vez, acabavam se 

contaminando, ou até mesmo materiais que tinham a possibilidade de serem 

recicláveis, acabavam indo para o aterro industrial devido ao descaso. Além 

disso, pouco era feito a respeito da reutilização, e a empresa não apresentava 

muito conhecimento no assunto, o que pode lavar a um impacto na sua postura 

perante o processo. 

Gerenciamento Proposto 

Cada material, proveniente de fabricação do calçado, foi analisado e 

estudado separadamente, e agrupados segundo a classificação entre Perigosos 

e Não perigosos, sendo o último dividido em inertes e não Inertes.  

Tal processo tem como finalidade a obtenção de um melhor 

gerenciamento e destinação dos rejeitos do couro. Na realização desta etapa, foi 

seguido um diagrama, fornecido pelo governo do Rio de Janeiro juntamente com 

apoio do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

- 2006 (Esquema 1). 

 

  Processo 
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Esquema 1: Diagrama de gerenciamento de resíduos, fornecido pelo governo 

do Rio de Janeiro juntamente com apoio do SEBRAE – 2006. 
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Destinação Final (de acordo com 
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Destinação Final (de acordo com 
características e classe). 

Reciclagem /Reutilização Interna 

Reciclagem /Reutilização Externa 

    Pré-tratamento 
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3. Resultados Parciais e Discussão 

Foram investigados procedimentos ou tecnologias em diversos campos, 

com a finalidade de encontrar uma melhor destinação aos resíduos provenientes 

da empresa em questão, seja a reutilização ou disposição final. A seguir são 

descritos alguns desses resíduos e seus destinos. 

Papel 

O papel proveniente do escritório e processos em geral da empresa, 

levando em consideração aqueles que são possíveis de reciclagem, eram todos 

jogados na caçamba alugada pela instituição e posteriormente lançados ao 

aterro industrial. 
O papel é um material reciclável, dessa forma a empresa deveria tomar 

medidas como instalar lixeiras, em lugares estratégicos, com objetivo de coletar 

todos os papéis de forma separada para que essa reciclagem fosse possível.  

 

Latas de metal 
Produtos como colas e solventes, em sua grande maioria, são produzidos 

com embalagens feitas de metal (latas), este material pode ser reciclado ou 

reutilizado, contudo já existem instituições especializadas na reutilização desse 

material. A empresa deveria continuar realizando a venda desse resíduo a esses 

órgãos (pois os mesmos já detém infraestrutura e conhecimento no processo de 

reuso), no entanto, junto tem-se a necessidade de serem feitos cadastramentos 

e vistorias para analisar qual a destinação esses órgãos estão dando ao 

material, com a finalidade de evitar que essas empresas pudessem estar 

causando danos ao meio ambiente. 

 

Embalagens de Plástico 
As embalagens de plástico, na empresa estudada, são jogadas na 

caçamba de onde se encaminharão para o aterro industrial. Mesmo contento 

algumas substâncias químicas, como colas e solventes. Podem-se buscar 

parcerias entre as empresas que fornecem o produto material de forma a voltar 
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os frascos para o local de origem (logística reversa), essa parceria é um ponto 

bastante destacado na nova legislação dos resíduos sólidos (PNRS). 

 A volta das embalagens a instituição que as utilizam, faz com que em vez 

de utilizar novas embalagens para novos produtos, ocorre a utilização das 

embalagens retornadas. Este mecanismo, favore tanto a indústria produtora de 

substâncias químicas, na diminuição do custo com embalagens novas, quanto à 

empresa FORK, devido aos gastos relacionados à disposição do material ao 

aterro.  

 

Papelão 
O papelão é um material altamente reciclável, tal característica é 

atribuída, pois o papelão é constituído por fibras longas e resistentes podendo 

ser reciclado várias vezes.  

A empresa realiza a doação do material para catadores, os quais depois 

irão encaminhar para as cooperativas de reciclagem.  
 

EVA 
O Etileno Acetato de Vinila, muito conhecido como E.V.A., é um 

copolímero. É altamente usado na indústria calçadista, compõem partes como 

solados, entressolas e palmilhas. Atualmente seu resíduo, proveniente da 

indústria, tem como destinação os aterros industriais ou no reaproveitamento 

energético.  

PRESTES (2013) realizou um estudo, no qual foi feita a reutilização do 

material EVA através da despolimerização, fazendo-o a reinserção do resíduo no 

segmento de origem. Além disso, o mesmo autor sugere a utilização do PVC 

poli(cloreto de vinila) flexível junto ao resíduo de EVA despolimerizado na 

criação de uma blenda polimérica, cuja junção pode prolongar o tempo de uso e 

melhorar as propriedades de ambos ou de um dos componentes.  

Outro trabalho a ser analisado em relação à reutilização do EVA é o do 

BEZERRA (2002), no qual foi desenvolvido um bloco, a partir do EVA resíduo, 

com características de leveza e vedação acústica, alem disso, o bloco atinge o 

valor mínimo de resistência a compressão – 2,5 MPa, estabelecido pela norma 

NBR 7173 – blocos de concreto simples.  
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No caso das indústrias de Franca, não foi encontrado uma empresa que 

realiza o processo de reciclagem ou reaproveitamento do EVA.  

 
Espumas 

Os resíduos de espumas de poliuretano (polímero), provenientes na 

indústria FORK, têm como destino empresas produtores de estofados. Tal 

parceria é uma boa forma de destinação, pois o material cuja  decomposição 

leva em torno de 150 anos esta sendo reutilizado na construção de travesseiros, 

“puffs” e outros produtos.  

Existem ainda estudos, os quais sucatas de espumas de poliuretano, são 

utilizadas na fabricação de novas espumas de poliuretano, contudo obedecem a 

um controle de granulometria e porcentagem de adição de sucata na mistura 

com matéria-prima virgem - BOLSONI, Elisandra (2008). 

Vale ressaltar também que não foi encontrado uma empresa que utiliza 

alguma forma de reciclagem ou reutilização, a não ser as produtoras de 

estofados. 

 

Forro 1 e Forro 2 
Para os forros um (1) e dois (2) não foram encontrados métodos ou 

pesquisas até o presente momento, que fazem sua reciclagem ou reutilização. 

Vale ressaltar que ambos são materiais compostos (poliéster e espuma; PU e 

espuma respectivamente), dificultando sua reciclagem. Ambos além de ser um 

material composto contêm cola em suas composições, resultado do processo de 

dublagem (união da camada espuma com a camada de PU ou Poliéster), 

tornando-se mais um empecilho nos processos de reutilização ou reciclagem.  

 

Forro 3 
Conforme a norma NBR-13370, nãotecido é uma estrutura plana, flexível 

e porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados 

direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou 

químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes. 
O TNT (tecido não tecido) é produzido a partir de fibras desorientadas que 

são aglomeradas e fixadas. O tecido não tecido podem ser feitas de materiais 
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biodegradáveis ou não. Não se tem muito conhecimento da possibilidade de 

reciclagem. Então, uma das alternativas encontradas é a utilização de TNT 

biodegradável, cuja decomposição na natureza se dá de seis meses a um ano 

segundo a ABNIT (Associação Brasileira das industrias de nãotecidos) 

 
Forro 4 
Conhecido como lona, é uma material altamente empregado na fabricação 

calçadista. O forro 4 é composto 100% de algodão, tal característica o atribui a 

possibilidade de reciclagem. O processo de reciclagem ocorre da seguinte forma 

(WARTHA, HAUSSMANN, 2010): Normalmente as empresas compram resíduos 

de tecidos já separados por cor. A máquina trituradora rasga o tecido até quase 

se desmanchar, ficando sem fibra, posteriormente adiciona-se poliéster ao tecido 

em uma nova máquina que mistura os dois produtos formando fibras mistas; e 

por último no filatório (máquina que faz o fio/barbante). Nota-se que neste 

processo de reciclagem, o tecido passa a ser novamente a matéria-prima que dá 

continuidade ao novo processo de industrialização. 

 
Biqueira e contraforte (Termoplástico) 

 

As biqueiras e contrafortes são fabricados de termoplásticos. O 

termoplástico é um plástico (polímero artificial) altamente reciclado. Devido a 

essa propriedade, muitas empresas compram os resíduos da indústria calçadista 

e utiliza-os como matéria-prima na sua cadeia de produção. A empresa FORK 

vende os retalhos para uma indústria que fabrica novas placas de termoplástico, 

que serão utilizados para a produção de biqueiras e calcanheiras novamente. 

 

Couro Sintético 
O couro sintético é um material usado para substituir o couro bovino 

empregado nos calçados, por ser um material uniforme e mais barato, o custo 

final entre os calçados em couro e os calçados em sintético tem grandes 

disparidades. O sintético usado na empresa é composto por 50% de poliéster e 

50% de PVC.  
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O resíduo desse material é acondicionado e vendido, a empresa FORK 

vende o sintético para outras empresas que realizam a moagem de todo 

material, separa o PVC do Poliéster e posteriormente produz solados utilizando 

o PVC. 

 

Couro Bovino 
O couro é a maior quantidade de resíduo encontrado em uma industrial 

de calçados, seu uso vai desde cabedal, até solas e forros. Acredita-se que 12 

toneladas de couro sejam produzidas diariamente na cidade de Franca, o couro 

contém cromo, devido ao seu curtimento nos curtumes, dessa forma é 

classificado como material perigoso - Classe I. Seu destino deve ser o aterro 

industrial, porém é comum encontrar empresas que fazem o descarte em 

lugares impróprios.  

Por ser o maior resíduo, já se tem muitos estudos sobre a reutilização do 

couro. Um trabalho realizado pela SOUZA, Joana D’Arc mostrou a reciclagem do 

couro tendo como derivação do processo materiais como: complexo cromo-

colágeno, sulfato básico de cromo III e hidróxido de cromo. Tais substâncias 

podem ser usadas como matérias-primas para outras indústrias.  

Foi encontrada uma empresa chamada Stoppani, localizado na cidade de 

Uberaba – MG, a qual realiza procedimentos de reciclagem do couro. No 

entanto, na cidade de Franca, tal procedimento ainda não é possível de ser 

encontrado. A empresa FORK deve então, fazer um estudo e verificar a 

possibilidade de envio do material até a cidade de Uberaba, o quanto esse envio 

aumentaria no custo da produção e o que benefícios a reciclagem poderia trazer 

a empresa. 

 

Panos e espumas utilizados com produtos químicos 
Panos e tecidos utilizados na aplicação de produtos químicos devem ter 

como destino o aterro industrial, conforme é feito na fábrica de calçados FORK. 

Por conter substâncias químicas são classificados como classe I (perigosos). Se 

destinados em lugares impróprios, as substâncias químicas presentes nos 

tecidos e espumas podem contaminar e causar danos ao meio ambiente, além 

de prejudicar o corpo em contato com o resíduo.  
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Fazer a reutilização de grande parte dos materiais advindos da produção de 

calçados é um imenso desafio para o mundo científico, primeiramente porque os 

mesmos têm características inorgânicas e, outro ponto a ser considerado é que 

há uma complexidade nas matérias primas calçadista, por ser um artigo de 

moda, portanto, está em constantes mudanças, e essas mudanças alteram 

também o campo dos resíduos. Por outro lado, tal desafio fez com que existisse 

um imenso campo de estudos a respeito de suas reutilizações, 

consequentemente uma grande quantidade de trabalhos a respeito da 

reciclagem de determinados rejeitos calçadistas estão sendo examinados.  

A empresa, em análise neste trabalho, realizava de forma errônea o 

gerenciamento e disposição final de alguns materiais. Os papéis, como citado 

anteriormente, por ser um material reciclável, deveria estar sendo separado e 

colocado com a finalidade de sua característica, no entanto, eram todos jogados 

na caçamba alugada pela instituição e posteriormente enviada ao aterro 

industrial.  

 

4. Considerações Finais 
 

Considerando a possibilidade e principalmente as dificuldades de grande 

quantidade de “rejeitos” da produção de calçados serem recuperadas, evitando 

assim, que tenham como destinação o aterro. Nota-se que existem falhas quanto 

ao uso e na fiscalização, o que pode ser verificado no campo industrial, uma vez 

que quase não se encontra empresas que realizem essas reutilizações ou 

reciclagens.  

Com base neste trabalho, foi observado que existe a viabilidade do 

reaproveitamento de vários materiais, todavia, na cidade de Franca, existe uma 

insuficiência de empresas que realizam a reciclagem desses materiais, o que 

torna o processo ainda mais complicado. 

 Esse trabalho, além de fornecerem resultados que permitam um melhor 

entendimento da ocorrência e destino dos resíduos advindos da produção 

calçadista, apresenta um problema comumente visto no Brasil, a falta de 
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empresas terceirizadas ou até mesmo da própria corporação, que realizam 

atividades de reutilização e reciclagem.  
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Introdução 

As atividades lúdicas exercem um papel fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral das crianças. Segundo Piaget 

(1951 apud Bomtempo, s/d), “o conhecimento não deriva da representação de 

fenômenos externos, mas sim, da interação da criança com o meio ambiente. O 

processo de acomodação e assimilação é meio pelo qual a realidade é transformada 

em conhecimento”. O autor ainda pontua que, no brincar, a assimilação predomina e 

a criança incorpora o mundo à sua maneira. Neste sentido, brincar é parte ativa, 

agradável e interativa do desenvolvimento intelectual. 

Sendo assim, o uso de atividades diferenciadas e lúdicas no contexto 

escolar favorece o processo ensino-aprendizagem. Especificamente nas aulas de 

Matemática, o uso de atividades ludo pedagógicas favorece o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, da criatividade, de estratégias de resolução de problemas, dentre 

outras habilidades. 

Gardner (1961 apud GRANDO, 2000, p. 2), matemático recreacionista, 

pontua que “pode-se dizer que os jogos matemáticos ou as matemáticas recreativas 

                                                           
1 Aluna regularmente matriculada no 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca 
(Uni-FACEF) e bolsista do subprojeto de Matemática Uni-FACEF/CAPES/PIBID 
2 Aluna regularmente matriculada no 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca 
(Uni-FACEF)e bolsista do subprojeto de Matemática Uni-FACEF/CAPES/PIBID 
3Aluna regularmente matriculada no 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca 
(Uni-FACEF)e bolsista do subprojeto de Matemática Uni-FACEF/CAPES/PIBID 
4Aluna regularmente matriculada no 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca 
(Uni-FACEF)e bolsista do subprojeto de Matemática Uni-FACEF/CAPES/PIBID 
5 Professora mestre do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e coordenadora de área do subprojeto de 
Matemática Uni-FACEF/CAPES/PIBID 



281 
 

 

ATIVIDADES DIFERENCIADAS PARA O ESTUDO E A COMPREENSÃO DOS NÚMEROS DECIMAIS. p. 280-288. 

 
 

são matemáticas – não importa de que tipo – carregado de um forte componente 

lúdico”.  

Diante do exposto acima, o objetivo do presente artigo é descrever 

algumas atividades diferenciadas que foram utilizadas pelos bolsistas/licenciandos 

PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática para o ensino de números 

decimais. 

 

1. Metodologias para o ensino-aprendizagem dos números decimais 

 

Uma das principais dificuldades encontradas em sala de aula em 

relação à compreensão dos números decimais e suas operações está na falta de 

conexão entre estes conteúdos e o cotidiano do aprendiz e/ou na falta de 

conhecimento prévio necessário para sua compreensão, uma vez que, como 

retratado por Cunha (2002 apud SÁ e JUCÀ, 2006), o aluno precisa de situações 

contextualizadas que lhes proporcionem o fácil entendimento e que estejam 

relacionadas a algo já estudado nos anos anteriores. Muitas vezes os métodos 

utilizados pelos professores não estão vinculados aos conhecimentos prévios e não 

trazem consigo o real significado dos números decimais. Sendo assim, o conteúdo 

fica deslocado, sem ter ligação com os assuntos já retratados em anos anteriores. 

Brousseau (1983apud SÁ e JUCÁ, 2006, p. 1 e 2) concluiu que:  

as aprendizagens dos decimais podem ser dificultadas em função dos 
obstáculos didáticos, resultantes da opção didática do professor, o professor 
precisa conhecer os modelos errôneos dos alunos, pois por meio da 
compreensão desses modelos poderá criar para o aluno situações 
significativas que possibilitem reflexões sobre o conhecimento antigo e 
condições para a construção de novos conhecimentos. 

 

Sendo assim, para facilitar o ensino dos números decimais, pode-se, 

primeiramente, elaborar atividades que envolvam frações, uma vez que estes dois 

conteúdos estão interligados e seus estudos não devem ser realizados de forma 

isolada, possibilitando, assim, que o aluno, desde o início, perceba a relação entre 

esses dois conteúdos (frações e decimais). Sendo assim, o conteúdo de frações 

pode ser usado como uma base para explicar o que levou ao desenvolvimento dos 
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números decimais e suas formas de representação, como a fração decimal, fazendo 

equivalências e comparações. 

 

1.1 Mostruários de Frações Equivalentes  

 

  Ao iniciar o estudo dos números decimais, as licenciandas-bolsistas 

perceberam que os alunos possuíam dificuldades referentes aos cálculos de 

divisões e multiplicações. Diante desta constatação, decidiu-se iniciar com o estudo 

dos conceitos básicos das principais operações (adição, subtração, multiplicações e 

divisão), os quais são pré-requisito para o estudo e a compreensão de frações. 

Posteriormente, iniciou-se os estudos de frações equivalentes, mostrando ao 

aluno como obter os seus representantes em números decimais gerando a 

equivalência das frações. 

O objetivo desta atividade foi facilitar o entendimento entre frações 

equivalente, seus representantes e suas representações através de desenhos, 

levando o aluno a visualizar formas e padrões presentes nos desenhos descritos. 

Posteriormente, ensinou-se como encontrar os representantes das frações 

trabalhadas, propiciando aos alunos o primeiro contato com números decimais.  

A atividade foi desenvolvida em grupos e foram disponibilizados três 

mostruários, nos quais seriam representadas as frações equivalentes, seus 

representantes e sua representação através de desenho. Primeiramente, os alunos 

agruparam as frações equivalentes e descobriram o seu representante, logo após 

observaram quais seriam suas representações através dos desenhos e coloriram as 

partes que foram consideradas. Para finalizar, os alunos organizaram e colaram as 

frações equivalentes, o seu representante e seus desenhos em todos os 

mostruários.  

 

Foto 1 – Atividade dos mostruários de frações equivalentes 
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1.2 Números decimais na reta numérica 

 

O objetivo desta atividade foi ensinar aos alunos a interpretação dos 

números decimais, a compreensão sobre os infinitos números decimais que existem 

entre dois decimais, os seus reais valores e suas localizações na reta numérica.  
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Para tanto desenvolveu-se uma atividade, a qual relacionava-se coisas 

do cotidiano do aluno ao conteúdo dos números decimais e a sua compreensão, 

proporcionando uma aula diferenciada e facilitando a aprendizagem dos aprendizes.  

Iniciou-se a explicação pelos valores posicionais utilizando como 

exemplos valores encontrados no dia-a-dia, identificando a parte inteira (unidades, 

dezenas e centenas) e a parte decimal (décimos, centésimos e milésimos).  

A atividade foi desenvolvida em grupos e cada grupo recebeu uma 

cartolina com uma régua representada dividida em centímetros e, junto esta, 

panfletos de supermercado. Primeiramente, os alunos deveriam escolher produtos 

com valor de, no máximo, R$10,00 e, em seguida, deveriam organizar os produtos 

com seus respectivos valores na reta numérica. 

Vale salientar que esta atividade possibilitou que as licenciandas-

bolsistas percebessem uma maior inteiração, curiosidade e motivação por parte dos 

alunos em querer aprender. 

 

Foto 2– Atividade dos números decimais na reta numérica 
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1.3 Atividade de posicionamento dos números decimais  

 

O objetivo desta atividade é ensinar aos alunos os valores posicionais 

que os números decimais assumem.  

A atividade foi desenvolvida da seguinte forma: primeiramente, as 

licenciandas-bolsistas escreveram os números decimais em peças de e.v.a., 

acrescentando apenas o zero para diferenciar os seus valores. Logo depois os 

alunos separaram os números decimais em décimos, centésimos e milésimos. Em 

uma régua confeccionada com e.v.a., os alunos organizaram os números decimais 

na ordem crescente e, assim, em cada régua estariam representados os décimos, 

os centésimos e os milésimos.  

 

Foto 3– Atividade de posicionamento dos números decimais 
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Considerações Finais 

 

Verificou-se que o estudo dos números decimais de forma diferenciada 

trouxe benefícios para o processo ensino-aprendizagem. Além disso, percebeu-se 

que a elaboração e a aplicação de atividades que aproximam a teoria e a prática 

facilitam a aprendizagem dos conteúdos, uma vez que, assim, os alunos têm a 

oportunidade de vivenciar a matemática no seu cotidiano. 

Através das atividades desenvolvidas também se pôde constatar que 

as atividades lúdicas são um instrumento alternativo de ensino que possibilita ao 

professor tornar o conteúdo mais dinâmico e de mais fácil aceitação por parte dos 

alunos, o que facilita a introdução dos conteúdos propostos pelo professor. As 

características dessas atividades tornam o processo mais atrativo, permitindo maior 

fixação, interação e compreensão dos conteúdos, levando o aluno a analisar e 

observar todo o conjunto de fatores que envolvem a atividade, além de estimular os 

alunos a discutirem métodos de resolução para a atividade. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação continuada é uma tendência no mundo globalizado. Nesse 

sentido o avanço tecnológico e agilidade de comunicação, torna-se cada mais 

necessário, bem como estar atualizados quanto as novas estratégias de ensino que 

surgem em decorrência das necessidades informacionais das pessoas. De acordo 

com Castilho (2000) a educação continuada dos recursos humanos merece atenção 

crescente, uma vez que há necessidade de preparar as pessoas para enfrentarem 

as mudanças e os novos desafios, conciliando as demandas de desenvolvimento.   

Essas exigências da contemporaneidade provocam no professor um 

compromisso social e pedagógico, levando à reflexão de suas práticas educacionais 

e propondo novas formas de atuação. Entretanto se faz necessário compreender 

quais os fatores que motivam estes professores a buscarem por educação 

continuada.  

O objetivo geral deste trabalho consiste em levantar quais são os 

fatores motivacionais que impulsionam os professores da escola municipal de 

Franca a buscarem por educação continuada. 

E tem por objetivos específicos: 

- levantar o perfil (escolaridade, idade, sexo, e estado civil) dos professores do 

ensino fundamental da escola do município de Franca; 

- verificar se há uma busca por especialização por parte desses professores; 

Atualmente o Brasil ocupa o 53° lugar em educação entre os 65 países 

avaliados pelo PISA (Programme for International Student Assessment - Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes). De acordo com o IBGE 731 mil crianças 

ainda estão fora da escola. Alguns autores atribuem o grande número de evasões e 
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o analfabetismo funcional à figura do professor, porem nos cabe avaliar quais são as 

condições que estes docentes estão inseridos. Mello (2000, p.99) destaca que: 

É também difícil de aceitar que, para lecionar até a quarta série do ensino 
fundamental, o professor domine os conteúdos curriculares dessas séries 
apenas no nível médio, enquanto para lecionar a partir da quinta em diante 
do ensino fundamental e médio seja necessário um curso superior de quatro 
anos. Da mesma forma, é raro que os formadores de formadores justifiquem 
o currículo de graduação das licenciaturas de futuros professores em função 
daquilo que eles deverão ensinar nos níveis fundamental e médio. 

Para que possamos atingir a meta e subir nos índices do IDEB - Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica é preciso se atentar que o fator motivação 

implica diretamente no desempenho do professor, e é preciso dar subsídios para o 

mesmo como relata Mello (2000, p.100): 

Para cumprir a LDB na letra e no espírito, será necessário reverter essa 
situação. A lei manda que o professor de educação básica construa em 
seus alunos a capacidade de aprender e de relacionar a teoria à prática em 
cada disciplina do currículo; mas como poderá ele realizar essa proeza se é 
preparado num curso de formação docente no qual o conhecimento de um 
objeto de ensino, ou seja, o conteúdo, que corresponde à teoria, foi 
desvinculado da prática, que corresponde ao conhecimento da transposição 
didática ou do aprendizado desse objeto? 

Ainda: 

A mudança nos cursos de formação inicial de professores terá de 
corresponder, em extensão e profundidade, aos princípios que orientam a 
reforma da educação básica, mantendo com esta sintonia fina. Não se trata 
de criar modismos, mas de buscar modalidades de organização pedagógica 
e espaços institucionais que favoreçam a constituição, nos futuros 
professores, das competências docentes que serão requeridas para ensinar 
e fazer com que os alunos aprendam de acordo com os objetivos e 
diretrizes pedagógicas traçados para a educação básica (MELLO, 2000, 
p.101). 

Deve-se ressaltar o papel da motivação desses professores. Estudos e 

pesquisas tem demonstrado que o fator motivação tem influência direta na qualidade 

de serviços prestados por funcionários, sejam eles de empresas privadas ou mesmo 

do setor público.    

De acordo com Chiavenato (1993) a motivação refere-se ao 

comportamento que é causado por necessidades dentro do indivíduo e que é 

dirigido aos objetivos que podem satisfazer essas necessidades.  

Destaca-se a importância da administração dos recursos humanos, 

definida por Toledo (1982) como um conjunto de princípios, estratégias e técnicas 

que visam contribuir para a atração, manutenção, motivação, treinamento e 

desenvolvimento do patrimônio humano de qualquer grupo organizado. 
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Nessa pesquisa optou-se por utilizar a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Abraham Maslow. Entretanto identificou-se várias teorias que 

tratam do assunto motivação, tais como: Teoria dos Dois Fatores de Hezberg, Teoria 

X e Y McGregor, Modelo de Vromm sobre motivação, dentre outros. Bowditch & 

Buono (1992) salientam que nenhuma das teorias explicam ou podem explicar o 

comportamento em todas as situações, mas podemos ter uma visão geral da 

situação principalmente no comportamento diário dos funcionários. 

 

2   MOTIVAÇÃO  

O termo motivação originou-se na psicologia e diz respeito à 

compreensão dos motivos e fatores que conduzem a determinação do 

comportamento. Corresponde ao impulso e ao esforço para satisfazer um desejo ou 

alcançar uma meta. 

Levy-Leboyer (1994, P.47) afirma que : 

As mesmas coisas não motivam mais as mesmas pessoas. Aqueles que 
eram muito motivados por sua vida profissional desinteressaram-se dela em 
proveito de atividades fora do trabalho e outros – como as mulheres – que 
procuram em outros lugares seu principal centro de interesse e sua 
identidade, estão motivados, mais que antes, pelo trabalho e pela vida ativa. 

 

De acordo com o senso comum a motivação se dá pela gratificação 

financeira, já para Kondo (1994) à medida que o padrão de vida e o nível 

educacional das pessoas se elevam, a motivação torna-se mais complexa; isto é, o 

valor do dinheiro em relação ao trabalho decresce rapidamente.  

A origem do termo motivação vem do radical “motivos”, ou seja, a 

motivação é algo individual. O que pode levar a pessoa a buscar atingir seus 

objetivos, e buscar disposição de exercer um nível elevado e permanente de esforço 

em favor das metas da organização, sob a condição de que o esforço seja capaz de 

satisfazer alguma necessidade individual.  

Diversos autores, como Kondo (1994) e Soto (2005) afirmam que as 

pessoas apesar de serem incentivadas sempre irão se deparar com outros 

fenômenos que podem levar à desmotivação.  
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Para Bergue (2010) o estudo da motivação humana admite diferentes 

abordagens e perspectivas, fato que, por conseguinte, conduz a diferentes conceitos 

possíveis.  

Robbins (apud BERGUE, 2010, p.21):  

A motivação está associada a um processo responsável pela intensidade, 
pela direção e pela persistência dos esforços de uma pessoa orientados 
para o alcance de determinado propósito. De forma ampla, a motivação 
pode ser definida como o interesse de uma pessoa para a ação. A 
motivação é um impulso constante e de intensidade variável orientado para 
o alcance de um objetivo, seja este decorrente de uma necessidade ou de 
um estado de satisfação. 

Dentre os vários autores que discorrem sobre o tema motivação, optou-

se para esta pesquisa aplicar conceitos de motivação desenvolvidos por Abraham 

Maslow. 

Maslow foi um psicólogo humanista, que afirmava que todo ser humano 

saudável está sempre em busca de suprir uma necessidade, querendo alcançar a 

auto realização, originando ao que Maslow chamou de hierarquia de necessidades 

humanas, que  mobilizam o homem em suas atividades, e podem ser classificadas 

em cinco necessidades:  

- necessidades fisiológicas; 

- necessidades de segurança; 

- necessidades sociais; 

- necessidades de autoestima; 

- necessidades de auto realização; 

Maslow, representa ainda, a Hierarquia das necessidades humanas 

através de uma pirâmide, em cuja base encontram-se as necessidades fisiológicas e 

no topo as necessidades de auto realização.  
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Figura 1: Hierarquia da Necessidade (MASLOW, 2000, p.25) 
De acordo com Maslow (2003 apud BERGUE, 2010, p.27): 

As necessidades dos indivíduos obedecem a uma hierarquia, ou seja, a 
uma escala de valores a serem alcançados segundo uma ordem de 
prioridades. Essa hierarquia formulada pelo autor é composta dos seguintes 
estágios de necessidades: fisiológicas, de segurança, sociais, de status e, 
por fim, no estágio mais elevado, de auto-realização. 

As necessidades fisiológicas são consideradas as necessidades 

básicas do indivíduo, sendo elas: a necessidade de dormir, de se alimentar, de 

respirar e o desejo sexual. Essas necessidades servem de canal para a satisfação 

de outras, na ordem de classificação proposta. 

Bergue (2010, p. 28) relata: 

A proposição de existência de uma hierarquia de necessidades significa, 
portanto, admitirmos que no momento em que o indivíduo satisfaz 
razoavelmente uma necessidade (e tão-somente em face disso) outra passa 
a assumir posição preponderante em sua motivação (outro elemento passa 
a motivar a sua ação), exigindo a busca constante de meios para satisfazê-
la. Dessa forma, o indivíduo tenderá a não buscar satisfazer suas 
necessidades de reconhecimento pessoal ou de status pessoal ou 
profissional se suas necessidades básicas (fisiológicas ou de segurança) 
não estiverem minimamente satisfeitas.  

De acordo com a visão de Maslow um indivíduo só é motivado a partir 

da necessidade não satisfeita. Assim a motivação age através de estímulos 

provenientes do próprio organismo. Quando não há satisfação dessas necessidades 

o funcionário sofre frustrações que são prejudiciais ao seu desempenho na equipe. 

Robbins (2002) divide a pirâmide em dois níveis sendo eles: 

extrínsecos que dependem de fatores externos e os intrínsecos que dependem dos 

fatores internos, justificados pela diferença na natureza dos fatores de satisfação.  

Para Bergamini (1997) as necessidades de nível baixo são satisfeitas a 

partir de fatores extrínsecos (externos), exemplo: remuneração, local de trabalho 

adequado e segurança no emprego. Já as necessidades de nível alto, são satisfeitas 

a partir de fatores intrínsecos (internos), que fazem referência à necessidade de auto 

realização, representando a busca de individualização. 

De acordo com Maslow (BERGAMINI, 1997) as necessidades de nível 

alto jamais conseguirão ser completamente satisfeitas, mantendo-se sempre como 

reduto de força motivacional. 

Tanto na teoria de Maslow, como na Murray, Aldefer, Deci e Ryan, fica 
evidente a grande preocupação com o tipo de objetivos motivacionais 
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perseguidos. Nenhuma dessas teorias mostrou especial empenho em 
desvendar a dinâmica intrapsíquica que caracteriza os processos 
motivacionais. Tal perspectiva representa uma dimensão bastante 
específica em termos de estudo do fenômeno motivacional. Nenhuma 
dessas teorias tentou explicar o porquê e o como, mas simplesmente 
parece ter-se concentrado em o que buscam os comportamentos 
motivacionais. (BERGAMINI, 1997, p. 75) 

Portanto, nesse trabalho a teoria de Maslow é aplicada com o intuito de 

identificar os fatores motivacionais que levam à educação continuada de professores 

do ensino fundamental da Escola do Município de Franca. 

 

3   EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

A educação é entendida como o cerne do desenvolvimento. E a 

educação continuada pode ocorrer em diferentes modalidades e agências 

formadoras, segundo um princípio norteador da Lei n. 9.394/1996 – educação ao 

longo da vida – e ainda reafirma em seu artigo 1º, no qual ressalta a concepção de 

educação abrangente dos processos formativos “que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da Sociedade Civil e nas manifestações 

culturais”.  

Pensar em educação continuada é relacionar a educação e a 

qualidade, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura – MEC (2009) A 

qualidade da educação numa visão ampla é entendida como elemento principal das 

relações sociais mais amplas, podendo contribuir para a transformação e a 

manutenção dessas relações.  

É fundamental, portanto, não perder de vista que a qualidade é um 

conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, vinculando-se às demandas 

e exigências sociais de um dado processo (MEC, 2009, p.30). 

De acordo com Pimenta (1996) é importante ressaltar o papel da 

politica de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional de professores e das 

instituições escolares. E ainda pensar nas condições de trabalho propiciadoras de 

formação continua desses professores, no local de trabalho, em redes de auto 

formação, e em parcerias com outras instituições de formação.  
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Portanto, deve-se colaborar para as decisões sobre cursos de 

formação de professores e a valorização de docência enquanto mediação para a 

superação do fracasso escolar (PIMENTA, 1996). Desta forma este trabalho 

considera a educação continuada como fator primordial para melhoria da qualidade 

da educação.  

 

4   PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

 

Utilizou-se a pesquisa exploratória, que de acordo com Minayo (1994), 

visa fornecer maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa, sendo 

considerado apropriado para os primeiros estágios de investigação, como a 

familiarização, conhecimento e compreensão dos dados. Sendo o tema principal 

desta pesquisa a educação continuada e motivação.  

Com base na literatura, elaborou-se um instrumento de coleta de 

dados, na forma de questionário, com o objetivo de levantar informações sobre os 

professores do ensino fundamental, buscando traçar os fatores motivacionais dos 

mesmos. Efetuou-se um pré-teste com um dos funcionários para levantar possíveis 

dúvidas e para melhor esclarecer as perguntas. 

De acordo com Richardson (1999, p.189) “existem diversos 

instrumentos de coleta de dados que podem ser utilizados para obter informações 

[...] o mais comum entre esses instrumentos talvez seja o questionário”. Para o 

questionário aplicado utilizou-se perguntas fechadas e também a escala de Likert, 

para facilitar a sistematização dos dados. 

A escala de Likert consiste num tipo de escala de resposta 

psicométrica usada em questionário, no qual inclui-se perguntas afirmativas para 

que os sujeitos da pesquisa demonstrem seu grau de concordância. 

Utilizou-se um estudo de caso, que de acordo com Yin (2005, p.27): 

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre 
o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes 
de evidência são utilizadas 
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Pode-se dizer que o Estudo de caso não é uma técnica específica, mas 

um meio de organizar os dados sociais preservando o caráter unitário do objeto 

estudado. Nesse sentindo, se faz necessário voltar o olhar para as peculiaridades 

dos professores do ensino fundamental da Escola do município de Franca/SP.  

A sistematização e análise dos dados tem como embasamento a teoria 

motivacional proposta por Abraham Maslow, evidenciando os fatores que levam o 

professor a buscar por educação continuada. 

 

5. DISCUSSÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  

 

A presente pesquisa foi realizada em uma escola municipal, que 

atende os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, localizada na região 

oeste de Franca.  Seu corpo discente é composto 547 alunos, sendo 177 alunos da 

educação infantil, dos quais 75 são alunos da fase I e 102 são alunos da fase II. Já o 

ensino fundamental soma um montante de 370 alunos, sendo 76 do primeiro ano, 69 

do segundo, 59 do terceiro, 69 do quarto e 97 do quinto ano, conforme apresentado 

na tabela 1.  

 

Tabela 1: Quantidade de aluno por segmento 
QUANTIDADE DE ALUNOS POR SEGMENTO 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Fase I Fase II 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

75 102 76 69 59 69 97 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É importante ressaltar que o instrumento da pesquisa, o questionário 

foi aplicado a todos os professores do ensino fundamental, que compreende um 

montante de 25 professores, dos quais 22 responderam a pesquisa.    

Após analise de resultados pode-se perceber que o perfil dos 

professores que compõe o quadro de funcionários do ensino fundamental, está 

caracterizado da seguinte forma: 96% dos professores respondentes são do sexo 

feminino, a idade predominante varia entre 25 a 45 anos. Nota-se que 59% dos 

professores são casados e 86% têm filhos, dos quais há uma  predominância 36%, 
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com 01 (um) filho seguido de 23% com 02 filhos, 18% com 03 filhos e 9% com 04 

filhos. 

Com relação ao grau de escolaridade 53% tem licenciatura, 24% 

especialização, 19% magistério e 4% graduação (bacharelado). Dentre os cursos 

citados 59% fizeram pedagogia, 30% letras, 4% serviço social, 4% tradutor e 

interprete e 4% Empreendedorismo da educação em alfabetização e letramento. 

Quanto à especialização 36% fizeram psicopedagogia, 27% não definiram o curso 

realizado, 18% em praticas de letramento e alfabetização 9% em educação infantil e 

9% em educação. 

O tempo de trabalho dos professores na escola é de: até 01 ano 23%, 

04 a 05 anos 18%, 06 a 07 anos 14%, acima de 10 anos temos 04% e 09% não 

responderam ao questionamento. 

Em relação ao salário percebe-se que predominantemente os 

professores são remunerados na faixa de 02 a 04 salários mínimos representando 

86%. Os demais, ou seja, 14% afirmam ganhar de 04 a 06 salários mínimos.  

No item referente à motivação dos professores percebe-se que 59% 

estão satisfeitos quanto ao horário de intervalo, 36% afirmam que não concordam 

que o tempo seja suficiente e 01% se dizem indiferentes. Já 54% afirmam que não 

tem horário de almoço adequado e que atenda a suas necessidades contra 41% que 

dizem estar satisfeitos com o horário de almoço.  

Já em relação ao horário de trabalho 36% discordam que possuem um 

horário adequado, 50% dizem que o horário de trabalho é adequado, já 14% se 

demonstraram indiferente a questão.  

Quanto ao assunto segurança 86% dizem sentir-se seguros para a 

realização de seus trabalhos, 04% não concordam que a escola ofereça segurança 

e 09% demonstram-se indiferentes a esta questão.  

Percebe-se ainda que 96% dos professores relatam que não recebem 

uma remuneração adequada para o trabalho desenvolvido, 04% concordam que a 

remuneração é adequado ao trabalho desenvolvido.  

Observa-se que cerca de 54% dos professores não concordam que os 

benefícios oferecidos pela escola são satisfatórios, 41% dos professores estão 
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satisfeitos com os benefícios oferecidos pela escola, sendo 04% são indiferentes a 

esta questão.  

Observa-se ainda que 90% dos professores afirmam que procuram 

aceitar as opiniões de seus colegas de trabalho e chefe e esta resposta vai ao da 

questão seguinte na qual 100% dos professores afirmam que buscam manter um 

bom relacionamento com seus colegas de trabalho.  

Quanto à liberdade de decidir a melhor forma de conduzir as suas 

tarefas 77% concordam que possuem essa liberdade e 18% não concordam. E 

ainda 96% gostam das devolutivas de seu trabalho por parte de seu chefe, 

principalmente quando um bom trabalho é desenvolvido. 

Pode-se destacar que 59% dos professores relatam que o chefe 

costuma aceitar suas opiniões e isso estimula a participação no dia-a-dia do 

trabalho, 14% não concordam e 27% são indiferentes à questão.  

Dos professores participantes da pesquisa 73% gostam de participar 

de eventos e encontros para conhecer a realidade de outras instituições, os demais 

não concordam ou estão indiferentes a este item. E 90% dos professores procuram 

participar de cursos relacionados ao trabalho com o intuito de melhorar qualidade, os 

demais não concordam com essa afirmação. 

Percebe-se que 54% dos professores da escola municipal gostam do 

trabalho que realizam, 32% concordam em parte com esta afirmação, 09% não tem 

opinião sobre o assunto e 04% discordam em grande parte. Cerca de 18% dos 

professores afirmam ter liberdade de falar, além de ter um bom relacionamento e 

serem cordiais entre si, já 77% concordam em parte. 

Dos professores participantes 73% afirmam aplicar os estudos e 

conhecimentos adquiridos no trabalho, entretanto 23% concordam em parte com tal 

afirmação.  

Cerca de 27% dos professores relatam ter oportunidade e condições 

de realizar tarefas compatíveis ao seu interesse, 54% concordam em parte. Sendo 

que 32% dos professores afirmam ter investido no seu crescimento pessoal 

participando de cursos promovidos por outras instituições, já 54% concordam em 

parte.  
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Os respondentes afirmam que seu trabalho permite usar suas 

habilidades e conhecimentos somando 50%, os demais concordam em parte com a 

afirmação. Nota-se que 09% afirmam que as condições ambientais (temperatura 

ambiente, iluminação, ruído, disposição dos moveis, etc.) de seu local de trabalho 

são satisfatórios, 64% concordam em parte e 18% não tem opinião formada sobre o 

assunto.  

Com relação à remuneração que o professore recebe e se a mesma é 

compatível com suas necessidades básicas de alimentação, vestimenta e moradia 

temos 54% que discordam da afirmação, sendo que 32% concordam em parte.  

Cerca de 36% dos professores, afirmam que o  chefe imediato informa 

sobre a contribuição do seu trabalho, as metas da escola, bem como gerencia o 

setor num clima cordial e favorável e 59% concordam em parte. Ainda cerca de 59% 

afirmam não concordarem que politicas de recursos humanos e o quadro de carreira 

da categoria são bons e atendem as suas expectativas, já 23% não concordam em 

parte e 18% concordam em parte.  

Observou-se que 27% sentem-se seguro em relação a permanecia ao 

quadro de funcionários da escola, 32% concordam em parte e 23% discordam da 

afirmação. E ainda 09% afirmam existir atividades e programas que proporcionam 

prazer e entretenimento aos funcionários, sendo que 59% concordam em parte e 

18% discordam em parte. 

Percebe-se que 23% dos professores gostam de participar de eventos 

sociais e culturais promovidos pela instituição, já 68% concordam em parte. E ainda 

18% afirmam organizar festas e encontros envolvendo as pessoas que trabalham na 

instituição, 50% concordam em parte e 18% não tem opinião formada.  

Nota-se que 64% dos professores afirmam sentirem-se bem por fazer 

parte de uma instituição que trabalha com educação e 32% concordam em parte 

com esta afirmação. 

Ainda observa-se que em relação à mudança de local de trabalho e a 

qualidade, 36% afirmam que não faria diferença em seu trabalho, 09% afirma que 

faria diferença e 54% demonstram-se indiferentes.  
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Quanto à especialização, 73% dos professores buscam por cursos e 

27% afirmam que em parte buscam por especialização. Todos os respondentes 

afirmaram que o professor tem importância na formação do aluno. Apesar de ser 

evidente a importância do professor no processo educacional é preciso destacar que 

grande parte dos professores gosta da profissão que exercem e buscam por 

qualificação através de especialização por sentirem-se peça fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Destaca-se que 45% dos professores afirmam que o incentivo para 

aumentar o desempenho no trabalho está relacionado a melhores salários, 32% 

afirmam estar relacionado à realização profissional /reconhecimento, 14% a 

estabilidade e 09% a um horário especial. Como demonstra o gráfico 1. 

Gráfico 1: Fatores que incentivam o desempenho dos professores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Observa-se que para os professores um melhor sálario é um incentivo 

para aumentar o desempenho e de acordo com Araújo (2005) para alguns, a 

remuneração consiste em um mero instrumento de troca com o desempenho. No 

entanto para outros é a razão do trabalho, podendo satisfazer as necessidades 

expressas na pirâmide de Maslow como fisiológicas, de segurança e, talvez as de 

auto-estima, ao associar salário ao Status.  

É importante compreender  que na Teoria de Maslow os empregados 

precisam de um salário suficiente para alimentar, abrigar e proteger a si mesmos e 

às suas famílias de um modo satisfatório, bem como de um ambiente de trabalho 

seguro, antes de se oferecer incentivos destinados a dar-lhes estima, sentimentos 

de participação ou oportunidades de crescimento.  
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Quando o salario supre as necessidades fisiológicas e necessidades 

de segurança ele poderá contribuir para que o funcionário alcance a necessidade de 

autoestima, através do status. Por isso associando as questões relacionadas à 

autoestima, status e reconhecimento, há indícios de que os professores encontram-

se no nível de auto-estima  na pirâmide de Maslow.  

Observa-se ainda, que nas respostas referente ao status ou autoestima 

houve um grande score de respostas positivas, assim como já apresentado 

anteriormente pode-se dizer que na questão relacionada ao respeito do chefe e dos 

colegas de trabalho 90% concordaram com a afirmativa. Na questão de 

relacionamento com os colegas de trabalho 100% concordam que possuem uma 

boa relação, na questão referente a ser informado quanto a qualidade do trabalho 

96% concordaram, quanto a receptividade das opiniões emitidas ao chefe 59% 

concordam, e em outro bloco de questões segue-se a mesma linha de raciocínio 

levando-nos a entender que os professores estão buscando o reconhecimento e a 

auto-estima.  

De acordo com a teoria proposta por Maslow este nível é marcado pela 

necessidade de reconhecimento, conquista e respeito dos outros que pode ser 

observado nas respostas das perguntas com enfoque no relacionamento 

interpessoal.  

As necessidades de “status” ou de autoestima estão relacionadas com 

a possibilidade de ascensão na carreira e de ter visibilidade social (BERGUE, 2010). 

Portanto seguindo o pensamento de Maslow (1978 apud CHIAVENATO, 1993) 

pode-se dizer que só são motivadoras a partir do momento que ainda não estão 

plenamente satisfeitas, apresentando indícios que os professores estão em busca 

de satisfazer esta necessidade de status e reconhecimento. 

Destaca-se que em alguns funcionários a questão da segurança 

aparece em evidencia, no sentido de manifestarem insatisfação com os salários e 

benefícios oferecidos, desta forma, somos levados a refletir se o salário compõe de 

fato uma necessidade a ser satisfeita ou se sempre aparecerá como uma 

insatisfação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se importante que todos os professores busquem a 

educação continuada, para que a qualidade do ensino possa ser cada vez mais 

elevada, entretanto se faz necessário compreender como estes indivíduos 

visualizam o processo de educação continuada, bem como quais os fatores que 

levam estes indivíduos a buscarem uma maior especialização. 

É sabido que a motivação é um fator interno, até pela origem do termo, 

porém, estudar os professores pode ser gratificante na medida em que 

evidenciamos suas necessidades e compreendemos em que lugar estão situados na 

pirâmide proposta por Maslow.  

Contudo, somos levados a acreditar que haverá sempre uma 

insatisfação quanto ao salário, haja visto que ele interfere diretamente em todos os 

níveis da pirâmide. Nesse sentido é de fundamental importância que os professores 

estejam motivados a trabalhar com educação e ainda buscar uma melhoria na sua 

qualidade de vida.  

Evidencia-se uma necessidade de aprofundar os estudos com esses 

professores para que de fato possamos perceber como eles visualizam-se na 

escola. Entretanto observa-se que a grande maioria apresenta indícios de 

encontrarem-se no nível de estima, no sentido de buscarem o reconhecimento dos 

alunos, da sua chefia e dos demais colegas em relação ao seu trabalho.  
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Daniel Francisco Faria De Oliveira 
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FATEC – Faculdade de Tecnologia de Mococa 

1 Introdução 

Em um mundo cada vez mais frenético é comum nos depararmos com 

indivíduos que não encontram tempo nem para si. Na ânsia pelo trabalho e pelas 

tarefas que julgam serem mais importantes muitas pessoas tem deixado de lado o 

bem mais precioso que possuem: a saúde. 

As tendências da sociedade moderna e a evolução tecnológica proporcionam 

mais conforto e comodidades para o ser humano. A tecnologia facilita o dia-a-dia, 

porém diminui as exigências do movimento corporal. Esta diminuição de atividade 

física traz consigo o aumento do stress e do sedentarismo, principais inimigos de 

uma boa qualidade de vida (COBRA, 2003). 

Dados recentemente divulgados pelo Ministério da Saúde revelam um índice 

preocupante em todo o território nacional, quase metade da população está acima 

do peso. O levantamento foi coletado em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal 

(BRASIL, 2015). 

Muitas vezes quando há o interesse por parte dos indivíduos em iniciar a 

pratica de atividade física, estes se deparam com outros grandes problemas, a falta 

de orientação e supervisão adequada ou a prática dos exercícios da maneira 

incorreta, trazendo problemas à sua saúde (OLIVEIRA, 2005). 

Segundo GENTIL (2011): As pessoas dão o tremendo valor 

no que diz respeito aos locais onde treinar, estrutura física, preços, 

público que a frequenta e na maioria das vezes esquecem o fator 

principal que é o acompanhamento/supervisão de um profissional de 

educação física no qual o mesmo passa anos estudando as diversas 

ciências envolvidas na prática de atividades físicas, como fisiologia, 
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bioquímica, biomecânica, cinésiologia, anatomia, sem esquecer-se de 

outras não menos importantes como as relacionadas à aprendizagem 

motora, psicologia, etc. E esse conhecimento acadêmico é essencial 

para se tirar o máximo de proveito de um treino. Por exemplo, um 

bom profissional saberá controlar a velocidade, intervalos, aproveitar 

melhor os ângulos de movimento, ajustar cargas, etc. variáveis pouco 

compreendidas e muito importantes para os resultados. 

Mas de nada adianta ter um educador físico se a demanda de pessoas em 

uma academia é muito grande, o mesmo irá ficar sobrecarregado, impossibilitando 

de promover a devida atenção aos alunos, gerando um desconforto e não 

identificando o aluno que faz exercícios da maneira incorreta. O aluno que não tem 

um acompanhamento de seus exercícios, não sabe qual a maneira correta de 

executa-los, poderá acarretar problemas futuros a sua saúde.  

Sendo assim é de grande valia a criação de um aplicativo móvel que auxilie o 

profissional de Educação Física e que possa acabar com a falta de 

acompanhamento e supervisão. 

 

2 Objetivo 

O objetivo é criar um aplicativo em que a partir de dados previamente 

inseridos possa indicar o treinamento personalizado ideal ao perfil de cada aluno, 

mostrando quais exercícios fazer, qual o peso correto para cada exercício, quais as 

suas avaliações e melhoras ao decorrer do tempo, através de vídeos demostrar qual 

a maneira ideal para a execução dos exercícios. 

Baseado na TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) substituir o 

papel por arquivos eletrônicos, ou seja, no treino disponibilizado, nas avaliações e 

etc. eliminas anotações em papéis. 

A ideia desse projeto é desenvolver um aplicativo diferenciado para as 

academias e com isso atrair mais alunos, seja iniciante, avançados e até mesmo 

pessoas que não praticam nenhuma atividade física, tornando tal aplicativo como um 

incentivador para quem não pratica atividade física, vir a começar a praticar. 
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É importante mencionar que o presente aplicativo não tem o objetivo de 

substituir o instrutor de academia, pois, ele estará sempre por perto verificando a 

maneira que os exercícios estão sendo executados, porém, irá servir como auxilio, 

para que não tenha que sobrecarregar o instrutor, o aluno tenha em mãos qual esta 

sendo o seu desempenho de acordo com seu treino, qual a ordem correta das séries 

de exercícios e sanar as perguntas simples ou dúvidas mais frequentes que o aluno 

venha a ter, disponibilizando por completo estas informações no aplicativo. 

 

3 Metodologia 

O Aplicativo Móvel para Auxilio à Atividade Física tem por função auxiliar 

pessoas para a prática de atividade física de maneira correta e saudável. 

O desenvolvimento do aplicativo ora proposto está sendo realizado de forma 

gradativa. Para avaliar o impacto do aplicativo foi disponibilizado um questionário na 

plataforma web, o qual permitiu que usuários de duas academias situadas na cidade 

de Caconde, pudessem discorrer acerca da aceitabilidade do aplicativo, 

Foram respondidos aproximadamente 86 questionários, dentre eles, alunos, 

ex-alunos e pessoas que não praticam nenhuma atividade física. Posteriormente à 

analise das variáveis provenientes dos questionários respondidos, foi possível extrair 

relatórios com propósitos analíticos, evidenciando que 97,6% dos participantes 

enfatizam como benéfica o uso de tal aplicativo, para auxilio em suas atividades 

físicas. 

Quanto às ferramentas computacionais destinadas ao desenvolvimento do 

aplicativo, podemos citar as mais comumente utilizadas, as quais serão esmiuçadas 

a seguir:  

• SDK- são as iniciais para Software Development Kit e é a linguagem 

de programação do Android. A partir dele pode-se emular softwares 

desenvolvidos para outras plataformas no Android e é a base para 

desenvolvedores criarem aplicativos para a plataforma do Google; 
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• ADT- Android Developer Tools é um plugin para Eclipse que fornece 

um conjunto de ferramentas que são integrados com o Eclipse IDE. 

Oferece-lhe acesso a muitos recursos que ajudam a desenvolver 

aplicativos Android;  

• ANDROID STUDIO - O Android Studio é uma ferramenta criada pelo 

próprio Google, e apresentada no Google I/O 2013, para auxiliar os 

desenvolvedores de aplicativos Android em algumas tarefas que 

parecem simples, porém são de importância vital para possíveis novos 

programas; 

• AVD - É uma espécie de máquina virtual que simula um hardware e 

software de um OS Android; 

• SQLite - É um banco auto-contido, compacto, com suporte nativo no 
Android e sem necessidade de configuração ou instalação. Isto torna-o 
a escolha natural para um ambiente em que devemos prezar por 
desempenho, disponibilidade de memória e praticidade de uso. 

 
É importante mencionar que o ambiente de desenvolvimento do aplicativo em 

questão, utiliza o sistema operacional da Microsoft, esse intitulado de Windows 
Seven. 

Tal aplicativo poderá ser instalado em qualquer dispositivo que possua 
previamente instalado a plataforma Android versão mínima 2.3. 
 

9  Resultados Parciais 

Após disponibilizar o módulo de teste Triceps durante um período de 3 

semanas, foi factível evidenciar que grande parte dos usuários que interagiram com 

o módulo foram categóricos em discorrer sobre os benefícios que esse aplicativo 

proporciona aos praticantes de atividades físicas, seja esses, amadores ou 

profissionais. 

Onde dentre os principais fatores de sucesso observado nas respostas estão 

à ideia de que o Aplicativo pode ser um fator determinante para quem não pratica 

atividade física, começar a praticar. 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-io.html
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10 Conclusão 

Este aplicativo tem por objetivo final, auxiliar os educadores físicos, a 

acompanhar o aluno de maneira correta, evitar problemas ao longo do tempo, 

devido a prática incorreta de atividades físicas e, principalmente, auxiliar pessoas 

que realizam atividades físicas, apresentando um caminho a ser seguido, um 

padrão, que quando realizado corretamente proporcionará bons resultados, evitando 

assim eventuais práticas incorretas de atividades físicas, que futuramente possam 

prejudicar sua saúde. 
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Introdução 

O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência, financiado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Superior, concede bolsas aos alunos de licenciatura para 
exercerem atividades pedagógicas em escolas públicas de Educação Básica, 
com o objetivo de contribuir para a integração entre a teoria e a prática, tornar o 
contato desses esses futuros professores mais próximo da realidade das 
escolas e para a melhoria da qualidade da educação brasileira. 

Além dos licenciandos, fazem parte deste programa, professores 
efetivos de escolas públicas, que também recebem o auxílio da bolsa, como 
Professores Supervisores do PIBID (SUP), que segundo a CAPES são os 
professores das escolas de Educação Básica pública que orientam e viabilizam 
as atividades dos bolsistas de iniciação à docência (ID) na escola, devem ser 
profissionais em efetivo exercício na rede de ensino e com prática efetiva de 
sala de aula. Os professores têm a ajuda financeira da Bolsa de Supervisão e 
são compromissados com o projeto, cabendo a eles, as seguintes atribuições: 
informar à comunidade escolar sobre as atividades do projeto; elaborar, 
desenvolver e acompanhar atividades dos bolsistas ID; controlar a freqüência 
dos bolsistas nas atividades; participar dos seminários de iniciação à docência 
promovidos pelo projeto. 

Já o bolsista de iniciação à docência (ID) é o estudante de 
licenciatura participante do PIBID, que tem a oportunidade de fazer parte do 
projeto desde os primeiros anos da graduação. 

O estudante de licenciatura é a principal figura do PIBID, pois o 
programa foi desenhado para enriquecer sua formação prática. Ao ingressar no 
programa, são necessários: dedicar ao menos 8 (oito) horas semanais às 
atividades do projeto; elaborar portfólio com o registro das ações 
desenvolvidas; apresentar os resultados de seu trabalho no seminário de 
iniciação à docência promovido pela IES – Instituição de Ensino Superior. 

O envolvimento do professor supervisor com o bolsista é de 
fundamental importância para fazer o projeto acontecer, a dedicação destas 
duas figuras, fazem com que o projeto crie vida e alcance seus objetivos. 
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Este trabalho visa mostrar a influência do professor supervisor na 
formação do licenciando bolsista. O subprojeto de Matemática desenvolvido no 
Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca teve sua primeira participação no 
edital do PIBID em 2010, sendo aprovado e iniciado as atividades em 2011, 
com 10 bolsas, obteve ampliação em 2013 e passou a oferecer 20 vagas e 
hoje, no último edital 061/2014 conta com 35 bolsas para os licenciandos em 
Matemática. 

 

1. Formação Inicial de professores 
 
 

“A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se 
vislumbra perspectivas de superação a curto prazo. As 
conseqüências da situação de mal-estar que atinge o professorado 
estão a vista de todos: desmotivação pessoal e elevados índices de 
absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida numa 
atitude  de desinvestimento e de indisposição constante”.(NÓVOA, 
1999, p.22) 
 

 
As condições que encontramos hoje sobre a formação de 

professores vêm sendo discutida há quase três décadas, dentre tantas 
adversidades e dificuldades, pontua Viel (2011, p. 23) 

 
 

“o professor passou a ser continuamente desafiado, ou melhor, 
pressionado a atualizar-se e tentar ensinar de modo diferente daquela 
vivido em seu processo de escolarização e formação profissional, 
como se tivesse que reinventar um novo profissional”. 

 
 

A formação proposta de três anos pela maioria dos cursos de 
licenciatura, não atendem as necessidades para formar um profissional 
docente, principalmente se considerarmos o perfil do aluno que ingressa 
nesses cursos, que na maioria vem de escolas públicas e com uma grande 
defasagem de conteúdo, exigindo nos primeiros anos as ideias básicas, 
restando pouco tempo para o exercício da profissão docente. O professor deve 
conhecer a parte da didática do dar aula, saber proporciona entusiasmo para o 
ensino e aprendizagem 

As licenciaturas têm uma maior preocupação com o aprendizado 
abstrato, sendo que de acordo com as idéias de Fiorentini (2003, p.30), que 
analisa pesquisas voltadas para Educação Matemática e formação de 
professores verifica que “foram desenvolvidas inúmeras investigações cujo 
principal objetivo era conhecer a licenciatura, identificar seus problemas e  
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propor alternativas”. 
O PIBID como uma nova proposta, ajuda a melhorar a qualidade 

da formação de professores no Brasil, colaborando para os licenciandos a 
visão de uma sala de aula. Para identificar resultados e o olhar da comunidade 
escolar sobre o PIBID, foi desenvolvida uma entrevista para encontrar 
resultados que estejam voltados para a realidade das escolas, e ninguém 
melhor que os professores supervisores para refletirem sobre sua contribuição 
para a formação acadêmica dos licenciandos bolsistas. 

 
2. Entrevista 

 
Para conhecer a visão dos professores quanto a sua atuação, foi 

proposto aos cinco professores supervisores do subprojeto de Matemática, 
uma série de perguntas em forma de entrevista para conhecer seus pontos de 
vista, opiniões e ideias para esse vínculo entre o professor e o bolsista. 

A entrevista continha sete perguntas, que foram realizadas numa 
única reunião que o programa oferece para o preparo das aulas e troca de 
informações de forma que suas respostas fossem gravadas por um aparelho 
eletrônico.  

Quando perguntado aos professores sobre qual seu papel como 
professor supervisor no projeto PIBID, a maioria acredita que seja orientar no 
planejamento das aulas, auxiliarem nas estratégias pedagógicas e ajudar a 
elaborar aulas eficientes, montar aulas que trabalhem os mesmos conteúdos 
que são trabalhados pelos próprios professores usando uma metodologia 
diferente, que chame a atenção dos alunos e que incentive os alunos à 
aprendizagem. Segundo o Professor 1, que defende a ideia de Mário Sergio 
Cortella e Lucchesi “o maior objetivo do professor é fazer com que os alunos se 
interessem pela aula, depois que você tiver uma platéia interessada, qualquer 
coisa que você ensinar você vai ter sucesso”. 

Já o Professor 2, acredita que o professor supervisor ajuda a 
construir: 

 
“um plano de aula diferente daquela aula tradicional que sempre é 
dada e orientar os alunos a como executar esse plano para que a 
aula flua melhor e também ajudar eles a trabalhar na parte disciplinar 
e passar um pouco da experiência da sala de aula para os bolsistas 
que no caso, não tem nenhuma”. 

 
O objetivo do projeto é fazer as aulas dos licenciandos bolsistas, 

ligadas as aulas dos professores supervisores, planejando aulas que ajudem 
os alunos a um melhor entendimento do conteúdo estudado, utilizando-se de 
metodologias inovadoras, diferenciadas e que proporciona um melhor 
envolvimento do aluno para com o conteúdo estudado. 
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Quando questionados quais tipos de contribuição acreditam dar 
para a formação dos bolsistas, segundo o Professor 1: 

 
“formei aqui (Uni-FACEF) em 2010 e o PIBID começou em 2011, 
então como aluno eu não participei do programa, e logo que entrei na 
sala de aula em 2011 tomei um choque de realidade, vi que era 
totalmente diferente, (..). Me formei em 2007 no ensino médio, então, 
já temos ai 8 anos, mudou muita coisa, é essencial que o recém 
professor entre numa sala de aula sabendo como é o seu chão, e 
com o PIBID os licenciandos já tem uma noção, eles já sabem que 
não devem saber somente o conteúdo, tem que ter o jogo de cintura, 
organizar a sala, identificar o perfil de cada um deles na sala de aula, 
se vão ser mais autoritários,amigáveis, e saber que com cada aluno 
você tem que ter uma maneira diferente, porque eles são diferentes, 
alguns são mais receptivos a críticas, outros já são mais fechados, 
Então essa noção,acho que o curso só, não oferece da forma que o 
PIBID oferece, porque está colocando os bolsistas dentro do âmbito 
escolar, o projeto teria que ser obrigatório, porque somente o estágio 
não faz isso, o estágio é só assistir as aulas”. 

 
Já conforme o Professor 2: 

“Acredito que é importante passar essa experiência para que o 
bolsista tenha uma ideia melhor durante a formação do que ele vai 
enfrentar no futuro quando for exercer a profissão, acho que é muito 
importante essa vivência, essa experiência na sala de aula para que 
o aluno além da formação acadêmica, ele passa a ter um pouco de 
experiência, a perceber que as vezes nem só o conhecimento é o 
mais importante e a maneira como ele vai transmitir esse 
conhecimento é muito importante também, mostrar o quanto há 
diversidade numa sala, quanto as salas podem ser muito 
heterogêneas e que isso pode complicar bastante o trabalho, e que 
por melhor que a aula seja planejada, nem sempre ela sai como se 
planeja, então é muito bom você já ter essa vivência antes, para 
saber que o planejamento e a execução é muito importante, sempre 
revisar o que está sendo feito, para ver se as metas e os objetivos 
estão sendo alcançados e cumpridos”. 

 

De acordo com as Professoras 3,4 e 5 que responderam as 
questões em conjunto suas visões são que suas contribuições são: 

“Experiências diversificadas, atividades diversificadas, experiência em 
sala de aula, o modo como se deve portar e a didática da aula que é 
de grande importância, que as vezes dentro da faculdade agente não 
tem, (..), não é a mesma coisa de você estar dentro da sala que são 
as entrelinhas, que está subjetivo e o professor quando junto ao 
bolsista pode contribuir nessa parte, a parte da troca de experiência 
da aula”. 
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De maneira geral, pode-se observar que os professores 
participantes, concordam que há uma troca de experiências nesse contato 
dentro do contexto escolar, no sentido de conhecer o ambiente de uma sala de 
aula, que não basta somente saber o conteúdo matemático, mais saber lidar 
com os acontecimentos da sala. Os professores supervisores têm o objetivo de 
orientar os licenciandos para a prática em sala de aula e de maneira geral, é 
possível verificar uma contribuição positiva para os bolsistas. 

Na sequência da entrevista com os professores, quando 
questionados sobre qual a influência que acreditam que tenham na vida dos 
bolsistas, o Professor 1 pontuou que: 

 
 

“(...) na parte profissional, que é uma questão de saber liderar uma 
sala de aula mediante aos conflitos dos alunos. Mas acho que além 
do lado profissional, quando agente se dispõe a fazer o trabalho, nós 
não fazemos só o trabalho em si, desenvolvemos outros setores que 
é fundamental para os bolsistas, desenvolver um pouco do lado moral 
mesmo porque não pode ser tudo como esta no papel, “Ah tal aluno 
fez isso, então será punido desta forma”, porque se conversarmos 
com cada aluno, iremos ver que tem outros setores ali influenciando 
no trabalho de aprendizado dele, às vezes pela falta de estrutura 
familiar, então saber lidar como professor e ser humano também em 
relação aos alunos, até por que cada escola que vamos é uma 
comunidade diferente, então devemos saber diferenciar, é uma coisa 
que não se leva só para a sala de aula, mas para a vida própria, pois 
cada pessoa traz uma bagagem diferente, saber diferenciar, esses 
dois pontos são influenciados, tanto profissional quanto moral”. 

 

O Professor 2, acredita que: 

 

“Seja uma influência boa, pelo menos espero, acho que agente 
consegue trocar bastantes informações, agente consegue trocar 
experiências, não só eles aprendem bastante com agente, mais acho 
agente acaba aprendendo bastante com eles também, e o fato de 
você ajudar o bolsista a preparar uma aula, que o bolsista faça uma 
atividade diferenciada, que ele tente melhorar aquilo que você já está 
fazendo, também faz com que nós, professores, nos 
questionamos,nos avaliem e você acaba tendo um progresso, então 
acho que é uma troca muito legal, agente aprende bastante e ensina 
bastante também”. 

 

Já as professoras 3,4 e 5 esperam que a grande influência seja: 
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“Na sua formação profissional, tentamos ajudar o bolsista a ser um 
profissional competente, com responsabilidade na vida pessoal, e em 
tudo que faz, acho que ajudamos nisso, porque eles têm como 
exemplo nós, professores, (...), e com isso conseguimos passar essa 
parte pra eles e com entusiasmo, porque perante a todas as 
dificuldades que temos na educação, nós ainda temos um 
entusiasmo, mostramos para o bolsista que a educação é boa, que se 
você gostar do que você faz, você vai se sair bem e vai fazer com  
prazer”. 

 

Na quarta questão da entrevista, foi perguntado ao professor o 
que mudou em sua prática de sala de aula depois do PIBID, que fez com que 
os professores refletissem sobre seus métodos e sua atuação em sala de aula. 

 
Segundo a visão do Professor 1: 
 

“Depois que tive o auxilio com o pessoal do PIBID, foi possível aplicar 
aulas diferenciadas, onde tivemos oportunidade para trabalhar com 
bingo, boliche e com varias outras atividades matemáticas, onde o 
grupo, eu e mais três bolsistas, dividimos uma sala de trinta alunos e 
cada um fica supervisionando sete ou oito alunos, e assim 
conseguimos coordenar e fazer um trabalho em equipe, agora para 
dividir uma sala em quatro equipes e sozinho, não resta um tempo 
hábil para ir a todos os grupos ao mesmo tempo, e com o PIBID é 
plausível proporcionar um meio de promover uma aula diferenciada 
em prática,que acredito que todo professor tem vontade de fazer”. 
 
 

O professor identifica que foi possível aplicar atividades 
diferenciadas em grupos, em equipe, gerando um maior interesse por parte dos 
alunos. 

 

O Professor 2, respondeu que: 

“Acho que o projeto foi interessante para mim porque comecei a 
pensar em como fazer aulas de uma maneira diferente, pensar em 
como despertar para um novo método de aplicação das matérias, dos 
conteúdos que temos que desenvolver, principalmente, porque a 
vantagem do o projeto de você ter de um ou dois bolsistas 
trabalhando com você, é que você consegue fazer um atendimento 
mais personalizado, você consegue estar mais próximo do aluno e 
essa proximidade, faz com que você conheça melhor o seu aluno e 
suas deficiências, então foi muito interessante nesse ponto, porque 
eu conheci melhor as turmas que eu trabalho, conheci melhor o dia a 



316 
 

Douglas Duarte Cintra; Paola Borges Silvia ; Silvia Regina Viel 

dia dos meus alunos e consegui fazer com que as minhas aulas 
passassem a ter um enfoque um pouco diferente, então me ajudou 
bastante há abrir um pouco a cabeça nesse sentido”. 

 

O professor 2, já relata sobre sua formação continuada, o contato 
com os alunos e a disponibilização de um atendimento individual, comenta 
sobre a aplicação de atividade diversificadas que chamam a atenção dos 
alunos. 

Para as Professoras 3, 4 e 5 o PIBID fez mudanças na sua 
prática, no sentido de aulas diferenciadas com jogos e dinâmicas, uma das 
professoras enfatizou que : 

“Já fazia algumas aulas diferentes mesmo antes do PIBID, mais o 
PIBID me ajudou a observar melhor o jeito que o meu aluno aprende, 
porque em muitos momentos você, dentro da sala, consegue dar sua 
aula, mais quando temos que ficar observando os bolsistas dando 
aula e a preparando, fez com que eu observasse melhor o 
comportamento do aluno, sua aprendizagem, a relação que ele tem 
com aquele conteúdo em determinada aula, então acho que ficamos 
mais observadoras”. 

“Percebemos também que quando é realizado atividade em dupla ou 
em grupo, apesar do barulho que a criança faz, eles conseguem 
interagir melhor e geralmente só se trabalhava com aulas tradicionais, 
dificilmente agente trabalhava em grupos e agora agente começa a 
dificilmente era trabalhado em grupos e agora começamos a usar 
mais grupos nas aulas e muitas das vezes, o jeito que falamos o meu 
aluno não compreendi, mais se um aluno amigo falar pra ele, ele 
consegue entender, parece que há um bloqueio com o professor. 
Então percebe-se que essa atividade em grupo, apesar da sala ficar 
bagunçada, é socialização, em grupo a criança faz mais barulho, 
mais parece que tem um melhor desenvolvimento. Nós professoras, 
viemos também, daquela formação tradicional, professor na frente e 
os alunos e viemos disso, e conseguimos mudar, porque mudamos 
junto com o PIBID também,fomos percebendo que havia avanços 
neste tipo de trabalho em grupo ou dupla, que é possível acontecer”. 

 

Um dos principais tópicos apresentados pelos professores sobre o 
que mudou na sua prática de sala de aula foi à forma como eles passaram a 
ver suas práticas, e refletir sobre como seus alunos aprendem, formando a 
ideia que o professor deve estar sempre mais próximo do aluno, para conhecer 
suas deficiências e facilidades. Também foi discutido sobre os trabalhos 
realizados em grupos que foi identificado grandes avanços no ensino 
aprendizagem dos alunos depois da experiência que o programa pode 
desenvolver. 
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Sobre como os professores supervisores podem ajudar os 
licenciandos bolsistas a lidar com os problemas em sala de aula, os 
entrevistados passaram a refletir sobre o sua troca de experiências com os 
bolsistas. 

De acordo com o Professor 1: 

“Acho que tem duas maneiras, pelo ponto de vista profissional e o 
ponto de vista moral. Pelo ponto profissional é mostrar para eles que 
na mesma sala de aula tem alguns alunos com mais dificuldades e 
outros menos dificuldades, não porque são mais inteligentes, mas às 
vezes uma afinidade que teve com professores anteriores ou até 
mesmo porque temos dificuldade com algumas matérias e facilidades 
em outras, então mostrar que num determinado momento que o aluno 
estava vendo uma matéria sobre conjuntos, por exemplo, não quer 
dizer que ele não é bom em matemática, é que nesta matéria 
especificamente ele não conseguiu aprender, mas pode ser que na 
próxima onde entramos com equação de primeiro e segundo grau ele 
já tenha uma bagagem extra, então não julgar o aluno por uma ou 
duas aulas, mas ter um tempo de trabalho, pois, o aluno pode evoluir 
ou até mesmo regredir na sala de aula. Agora do ponto de vista 
moral, acredito que a estrutura familiar consegue identificar as 
deficiências dos alunos (...), então saber oferecer métodos diferentes 
para cada um deles, tem aluno que quando se passa uma atividade 
para casa, o aluno tem o apoio dos pais e tem aluno que já não tem 
esta ajuda dos pais, mas às vezes você não tem o apoio do pai pelo 
modo de não saber tratar diferente e não ser a ferro e fogo tem que 
ter estas outras advertem-te para considerar. Acredito que seja estes 
dois pontos de vista primordiais”. 

 

Do ponto de vista do Professor 2, é possível identificar: 

“Bom é interessante,muito legal uma coisa que o projeto tem, que os 
bolsistas já passam a enfrentar a realidade da sala de aula bem antes 
de entrar nela pra valer, como um professor titular ou efetivo, como 
um  professor que está como responsável, e nesse primeiro momento 
essa experiência é muito legal, porque os problemas de uma sala de 
aula são de vários tipos, de intensidades diferentes e surpreendes 
muitas vezes, então acho legal, que eles têm essa vivência. Nós 
professores, conseguimos passar um pouco da experiência de como 
lidar com uma situação ou de como se portar naquela escola, por já 
conhecer as regras, conhecer os alunos, e conhecer o seu 
funcionamento, podendo passar  um pouco da nossa experiência  
para ajudar os alunos a como resolver, interagir e como agir com o 
problema, como tomar uma decisão e isso é positivo pra os bolsistas, 
tentamos  sempre deixar o alunos bolsista tomar frente do projeto e o 
bolsista tomar as decisões que devem ser feitas, tentamos fazer o 
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máximo possível para que eles já simulem mesmo o dia a dia como 
professores”. 

Já a visão das Professoras 3, 4 e 5 sobre como ajudam a resolver 
os problemas em sala de aula são: 

“Primeira coisa, nunca gritar, porque se gritar, o aluno grita também, 
então é necessário fazer caras e bocas, fazer voz firme, mostrar que 
é autoridade, você tem que ter segurança; Jussara: e eu acho que 
agente passa para os bolsistas do PIBID isso, segurança e confiança, 
mostrar para ele que esse é o caminho pra resolver os problemas que 
vão ter na sala, mesmo porque não temos muitos problemas, 
acabamos evitando o problema, até porque acredito que, o evitar é 
mais importante que o resolver, a postura, o jeito que você chega na 
sala, organiza a sala, faz a chamada, chama pelo nome,  conhece o 
aluno, domina o conteúdo, segue as regras que você mesmo impôs, 
você não pode impor uma regra e depois quebrar, só se acontecer 
um problema, sempre observar a sala, se ver um aluno com outro já 
tentando criar uma confusão, você já corta, já fala, acabou, cada um 
no seu lugar, tem que mostrar que naquele lugar é você quem 
manda, o professor tem que ser direto, chega, para, acabou, tudo no 
imperativo, não tem esse negócio de você ficar assim, olha, você não 
pode fazer isso, porque  você tem que respeitar, você pode até falar 
do respeito, mais naquele momento pra acabar com o assunto, são 
regrinhas que acho que agente acaba passando para os pibidianos, 
tanto que os pibidianos quando terminam, porque eu já tive vários 
que já terminaram, são ótimos professores, não tem problema na 
escola, eles aprenderam a postura do professor e não só o 
conteúdo”. 

Uma das professoras enfatizou que: 

“O que faz diferença também é você acreditar em você, ter firmeza, 
quando chego na sala, sou a Jussara professora de Matemática, não 
interessa, os meninos vão olhar pra mim e vão ver isso, é criar sua 
identidade, e isso é a minha identidade, sei o que eu estou falando, 
domino o que estou falando, então o menino confia, e isso é muito 
importante, passar confiança pro aluno, mostrar que você tem o 
conhecimento e você vai construir com ele”. 

 

Neste tópico, é possível observar que o professor através do 
PIBID conseguiu abrir o seu olhar para entender o lado do seu aluno no 
processo de ensino e aprendizagem, para a maioria deles, o programa 
contribui para que o bolsista encare a realidade da sala de aula, para preparar 
e orientar futuros professores, que reflitam sobre as diversas intensidades 
dificuldades que vão encontrar no seu dia-a-dia como professor. 

Para complementar todas as perguntas realizadas com os 
professores supervisores nesta entrevista, a seguinte questão procurou saber 
como os professores, vêm o programa. 
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De acordo com as ideias do Professor 1: 
 

“O programa auxilia em três públicos diferentes, os bolsistas, os 
alunos e nós, professores supervisores, começando assim pelos 
professores supervisores, vejo um auxílio que infelizmente o nosso 
governo ainda não tem capacidade para fornecer, ainda na capital se 
vê salas de aula com sessenta, setenta alunos por sala, então 
infelizmente por mais que o professor queira, ele não consegue tratar 
o assunto individualmente, para o professor, o principal é ter este 
auxílio para poder colocar em pratica sua aula, uma vez que, junto 
com ele, outros, que no caso os bolsistas, estão entendo o que esta 
acontecendo dentro da sala de aula, para analisar e buscar soluções, 
o professor não esta sozinho, porque com quarenta alunos dentro de 
uma sala de aula, por mais que você se busque melhorar para 
solucionar o problema de cada um, um aluno ou outro a dificuldade 
vai passar em branco, agora com mais pessoas observando, reduz a 
chance de deixar uma coisa passar. Agora, em questão dos alunos, 
quase 100% tanto dos alunos, quanto a comunidade escolar, eles 
aceitaram o PIBID muito bem, eles viram o programa como uma 
forma de auxílio, que eles não poderiam, principalmente em escolas 
mais carente, a condição de pagar um reforço ou até um professor 
particular, então a comunidade vê isso de uma forma que eles tem o 
reforço, mas sem ter que desembolsar um dinheiro que muito deles 
não tem, então os alunos vêm o PIBID de uma forma espetacular, 
eles adoram, tanto que salas de alunos da escola que não tem o 
programa eles ate reclamam, “Porque nós não temos”, então é muito 
bem visto aos olhos da comunidade. Quanto aos bolsistas, esta 
questão durante as aulas do PIBID vão identificando o perfil deles 
dentro da sala de aula, para que quando se formarem, não chegarem 
sem ter noção nenhuma de uma sala de aula, sem saber oque 
esperar, mas já irão ter uma bagagem, que acredito que deveria ser 
obrigatório para todos poderem ter a prática e não serem 
desfavorecidos por conta disto”. 

 

Já, de acordo com o Professor 2: 

“Acho que o programa é bem interessante, gostei bastante de fazer 
parte, foi uma experiência muito boa para mim, achei que no primeiro 
ano (2014) no começo, a adaptação foi estranha, diferente, não foi 
tão fácil, mais depois o programa fluiu muito legal, obtivemos 
resultados bem interessantes, tanto nos projetos de tabuada que 
tentamos implementar, quanto nos projetos de aulas diferenciadas 
que arriscamos elaborar, houve um ganho muito grande não só para 
os alunos, mais também para mim professor, e para os bolsistas, foi 
muito bom”. 
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Pela visão das Professoras 3, 4 e 5: 

 

“Adoro! (risos). Uma excelente iniciativa, que todos os conteúdos da 
escola,de A a Z, todos os cursos de licenciatura tinham que fazer 
parte do PIBID, porque contribui muito para a formação do docente, o 
aluno que faz parte do PIBID torna-se um docente preparado para a 
sala de aula, (...), já vi alunos do PIBID que começam com certa 
dificuldade e depois deslancham, pegam o jeito, sabem preparar aula, 
sabem o que tem que fazer, como fazer, como se comportar, sabem 
analisar os erros, mudar, improvisar, sabem toda essa parte do 
professor, então para mim, o PIBID é perfeito, tem que melhorar 
bastante coisa, lógico, tem muitos detalhes, por enquanto é 
praticamente uma experiência, uma experiência muito positiva e 
produtiva, que faz a formação realmente do docente, super indicado. 

 

Nesta questão, quando o professor relata como vê o programa, o 
PIBID se destaca como muito positivo, e produtivo em relação aos professores 
supervisores, que acreditam, que o projeto prepara os licenciandos para a sua 
futura rotina como professores. Nesta questão o Professor 1, cita a 
comunidade escolar, que apoia o trabalho realizado nas escolas e contar com o 
apoio da comunidade, faz com que o bolsistas se sintam acolhidos e motivados 
para  novos trabalhos e atividades. 

De maneira geral, e para finalizar o artigo sobre a contribuição 
dos professores supervisores na formação dos bolsistas, foi proposta uma 
questão sobre como vêm à formação inicial do licenciando no Brasil. 

 
Segundo o Professor 1: 
 

“Acredito na minha formação, por exemplo, me formei na Uni-Facef 
no ano de 2010 que foi uma formação excelente em que se diz 
respeito a conteúdo, então, nós vimos mais que o necessário para 
estar em uma sala de aula, mas faltou um pouco esta experiência, 
onde o pessoal que se formou antes, entraram sem experiência na 
sala de aula, sabendo o conteúdo, mas não dominando uma forma de 
como passar este conteúdo e o PIBID veio complementar isto, era o 
que faltava, não acho que o estágio tenha esta intenção, o estágio 
tem a intenção de analisar como que é a rotina de um professor, mas 
muito superficialmente, não é você quem vai aplicar a aula, não é 
quem tem que lidar com os conflitos na sala, assistir é uma coisa 
fazer é outra. Então o PIBID complementa a formação, que é a 
junção perfeita da teoria com a prática e que sem este programa, 
muitos saem só com a teoria, digo, pois não tive esta oportunidade e 
pensei em até deixar as aulas quando entrei, não queria mais dar 
aula porque eu não sabia como era, sofri um processo de adaptação 
que poderia ter sido não muito problemático, pois, foi um sofrimento 
que se eu tivesse experiência e entrasse na sala sabendo oque eu 
iria encontrar, e outra, os professores e os alunos (bolsistas) muitos 
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tem a oportunidade de no primeiro de ver a realmente vão encontrar 
dentro da sala de aula, sendo que alguns irão saber, só depois de 
dois, três anos após sua formação, e com o PIBID já proporciona 
essa visão”. 

Já aos olhos do Professor 2: 

“Eu como professor, vejo a formação do licenciando, de maneira bem 
clara, acho ainda que a formação acadêmica que o Brasil oferece em 
licenciatura ainda é muito fraca, é muito deficitária, acho que os 
alunos que participam do projeto PIBID, que não são todos da 
faculdade, eles tem um acesso a experiências de sala de aula, a 
projetos diferenciados, a participar de seminários, a escrever artigos, 
que os outros alunos não necessariamente tem, acho que este tipo 
de projeto enriquece bastante a formação do licenciando, mais no 
geral, acho que a licenciatura ainda deixa muito a desejar, 
principalmente na parte de didática, da pedagogia, como tratar os 
alunos, acho que as aulas ainda não são tão interessantes, a 
formação acadêmica, também é muito fraca no sentido de conteúdo, 
acho que o conteúdo que é cobrado no ensino médio e no ensino 
fundamental é muito extenso, muito amplo e as vezes o aluno na 
formação acadêmica não consegue abordar todo esse conteúdo da 
maneira minimamente necessária, para conseguir passar depois para 
os seus alunos, então acho que a licenciatura ela é muito frágil, e 
projetos como PIBID ajudam  bastante a enriquecer a formação dos 
alunos, mais infelizmente ele não chega para todos, mais seria mais 
interessante se tivessem uma licenciatura um pouco mais puxada, 
projetos como PIBID não fossem exceção e sim regra”. 

 

Na opinião das Professoras 3, 4 e 5: 

 

“Alunos de licenciatura que não tem um estágio igual aos bolsistas do 
PIBID,chegam leigos na sala de aula, não tem experiência nenhuma, 
tanto é que, ele entra e sai, nós temos um alto índice de professores 
efetivos que largam, tem que ter essa parte de regência, de regência 
desde o primeiro ano; Jussara: outra coisa que acho que as vezes 
ainda fica um pouco falha é a parte do conteúdo, a parte matemática 
mesmo, porque vejo alguns pibidianos falando assim, “ah meu Deus, 
pra quê Cálculo, pra quê isso”, não gente, isso é essencial, você tem 
que saber isso, você não vai usar isso com menino, como também a 
integral, não vai, mais você sabe, você tem que saber mais, você tem 
que saber tudo, porquê, de onde vem, pra quem vai, onde você vai 
usar, para você saber orientar o aluno, por exemplo, sei que ele vai 
usar fração, então eu vou dar fração de um jeito que sei que ele vai 
precisar, independente do que ele for fazer, mesmo porque agente 
não sabe o que o aluno vai fazer, eu não sei se você vai fazer 
faculdade ou não, mais se você fizer, você está preparado, você 



322 
 

Douglas Duarte Cintra; Paola Borges Silvia ; Silvia Regina Viel 

consegue fazer, então acho que o conteúdo matemático tinha que ser 
mais pesado”.  
“Licenciatura só três anos, é muito pouco, tem que ser quatro ou 
cinco anos, porque você tem que sabe os dois, a regência bem feita e 
o conteúdo bem aprofundado, outra coisa, você vai estar trabalhando 
com o futuro, você está se formando, como que você vai formar se 
você tem o mesmo nível do aluno, três anos de licenciatura é 
pouquíssimo. Os alunos da licenciatura entram e não sabem muita 
coisa, por exemplo ela colocou ali a integral, quer dizer, aquilo ali que 
ela escreveu é um aprimoramento do conhecimento, não basta você 
só saber a integral, você já tem que visualizar, se eu separar, eu já 
consigo resolver, você ter essa visão, a história da Matemática acho 
que falta, fica vago, a história é muito importante. Os alunos querem 
saber da onde veio, porque que eu estou aprendendo isso. Quando o 
aluno entendi o porque, fica até mais fácil, fiz uma aula desse jeito, 
que foi sobre números complexos no 3º, comecei totalmente 
diferente, invés de falar dos números complexos, comecei contando a 
história de suspense ainda (risos), foi legal e os meninos 
conseguiram entender muito melhor números complexos.Marise: os 
meninos fizeram pesquisa sobre números inteiros, porque que é Z? 
Porque tem todo significado, porque que só ele é Z, porque natural é 
N, racionais é Q”. 

 

Segundo a visão da professora 3: 

“Eu com a minha experiência sempre explico o porquê para os 
alunos, sempre explico, mais pra eu explicar os porque foi por alguns 
anos ai de estudo, de vivências, de pesquisa, sempre pesquisei o 
porque das coisas e as vezes eu vejo que aqui não tem essa parte, 
falta um pouco”. 

 

Já de acordo com a professora 4: 

“Trabalho bastante essa parte de pesquisa com os alunos 
principalmente sobre os matemáticos, a história da matemática, 
porque é esse nome”. 

 

Nesta questão se observa o olhar dos professores efetivos de 
escolas públicas sobre a formação de maneira geral dos novos professores, 
que se formam em apenas três anos de estudo, e entram em sala de aula, 
quase sem bagagem para aplicar boas atividades e favorecer o estudo de 
determinado conteúdo matemático. 

Com está pesquisa, foi possível observar as diversas visões que 
os professores apresentam quanto à formação inicial de professores de 
matemática e que o PIBID pode contribuir muito para essa formação 
acadêmica, para refletir em educadores que encaram salas de aula com melhor 
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preparo e coloca os estudos desenvolvidos na faculdade, desde os primeiros 
anos em prática.  

 
Conclusão 

O presente artigo teve o objetivo de mostrar qual a percepção dos 
professores supervisores do subprojeto de Matemática do Uni-FACEF, sobre a 
educação e o ensino de Matemática desenvolvido através do PIBID e os 
reflexos que os professores supervisores, desenvolvem nos alunos. Os 
principais tópicos analisados pelos professores foi sobre a forma que o PIBID 
pode ajudar na formação inicial do docente, preparar futuros professores que 
incentivem e tragam boas ideias para o ensino e aprendizagem, ter o contato 
com a profissão desde os primeiros anos de graduação, como o projeto pode 
ajudar a formar o pensamento do professor de Matemática, quanto à postura, 
métodos, estratégias pedagógicas, enfim, preparar o licenciando bolsistas para 
sua futura rotina de trabalho. 

Já no tópico sobre a formação inicial, a maioria dos entrevistados, 
concorda que há muito a ser melhorado, concordam que os cursos de 
licenciatura priorizam conteúdos matemáticos, para ideias abstratas, mais 
deixa de lado, a parte da prática, da didática, e o PIBID vem complementar, 
unindo a teoria a prática, mais que é um recurso que não chega a todos, e que 
projetos como esses não deveriam ser opcionais e sim uma obrigatoriedade 
que a licenciatura proporcionaria. 

O programa traz aos bolsistas uma troca de experiências e 
vivências em sala de aula, ajuda a abranger a ideia de como é ser professor, 
também oferece aos bolsistas, uma melhor elaboraçãodo ambiente escolar, 
proporcionando horas dedicadas para a preparação de atividades diferenciadas 
junto com os professores e suas experiências em sala de aula. 

 
 

Referências 

 

FIORENTINI, Dario. Formação de Professores de Matemática: explorando 
novos caminhos com outros olhares. 2003, 248 f. Campinas, 2003. 
 
PIBID/CAPES. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
CAPES – Janeiro de 2008. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7nYxSfQGMLsJ:http
s://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PIBID-
final.pps+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em 28 de abril de 2015. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7nYxSfQGMLsJ:https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PIBID-final.pps+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7nYxSfQGMLsJ:https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PIBID-final.pps+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7nYxSfQGMLsJ:https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PIBID-final.pps+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


324 
 

Douglas Duarte Cintra; Paola Borges Silvia ; Silvia Regina Viel 

PIBID/CAPES. Professores de Escolas Públicas. Última atualização: quinta, 02 
Outubro 2014. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/professores-de-escolas-publicas> Acesso 28 de abril de 
2015. 
 
PIBID/CAPES. Estudantes de Licenciatura. Outubro 2014. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/estudantes-de-
licenciatura> Acesso 28 de abril de 2015. 
 
VIEL, Silvia Regina. Um olhar sobre a formação de professores de Matemática 
a Distância: o caso do CEDERJ/UAB.2011, 218 f. (Tese de Doutorado em 
Educação Matemática). Universidade Estadual Paulista – UNESP, Rio Claro, 
2011. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/professores-de-escolas-publicas
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/professores-de-escolas-publicas
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/estudantes-de-licenciatura
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/estudantes-de-licenciatura


325 

 

 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO: importância da participação ativa dos alunos. p. 325-330. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO: importância da participação ativa dos 
alunos 

 

Eliene de Andrade Pimentel * 
Nelyken Alves de Souza Cruvinel 

Irma Helena Ferreira Benate Bomfim  
 

* Bolsita PIBID - Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A proposta inicial do subprojeto de Psicologia do PIBID é de promoção 

e prevenção de saúde nas escolas públicas. Como sugere Cohen (2007, p.192): 

 
A Promoção de Saúde vem se consolidando exatamente enquanto espaço 
de reflexão da história social do processo saúde-doença, como campo de 
implementação de estratégias que aliem o conhecimento e as práticas, 
incorporando e analisando os determinantes biopsicossociais, econômicos, 
culturais, políticos e ambientais. Utiliza como principal estratégia ampliação 
do conceito de saúde e de qualidade de vida, propondo a articulação com 
outros setores, como habitação, urbanismo, meio ambiente, educação, 
cultura, trabalho, economia, justiça, transporte e lazer, entre outros. Além do 
trabalho intersetorial, é necessário também a observância dos 
determinantes sociais, de modo a favorecer uma maior mobilização social 
na implementação de ações que promovam a sustentabilidade, a defesa 
pública da saúde (advocacy), a equidade e a justiça social.       
 

Dessa forma, segundo Veiga (1958), a psicologia e a biologia tiveram 

uma relevante importância na construção de novos métodos diferenciados de 

ensino, sendo alguns: organização das classes e conhecimentos das aptidões dos 

alunos, sendo estas físicas e emocionais. Contribuiu também para que a 

aprendizagem deixasse de ocorrer de forma “passiva”, tornando-se uma 

aprendizagem ativa.   

Seguindo o raciocínio anterior, segundo Moysés (1994), supõe-se que 

os alunos nem sempre atribuam um significado imediato a determinados conteúdos 

que encontram-se distantes de seu saber cotidiano que estão nos currículos 

escolares com uma massa de informações contidas neles. Quando não se tem a 

prevalência de significados, ocorre a aprendizagem automática ou mecânica. 
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 Ainda segundo a autora, os conhecimentos poderiam ser trabalhados 

no sentido da compreensão, para isso o professor deve procurar acercar do saber 

espontâneo, da cultura, vivência e experiências anteriores dos alunos.  

Relacionado ao que foi dito acima, segundo Moreira (1942), existem 

alguns princípios, ideias e estratégias, análogos aos princípios programáticos de 

Ausubel, para facilitar a aprendizagem significativa crítica que podem ser 

implementados nas salas de aula. São eles:  

• O compartilhar significados deve ser uma negociação de significados, que 

envolvem permanente troca de perguntas entre professor-aluno (princípio da 

interação social e do questionamento).  

• Os livros didáticos devem tornar-se um entre vários outros materiais 

diversificados e selecionados de forma cuidadosa (princípio da não 

centralidade do livro de texto).  

• Se o aluno for tratado como perceptor do mundo (o que lhe for ensinado), e a 

partir daí um representador do mundo (e do que se lhe ensina), facilita a 

percepção crítica (princípio do aprendiz como perceptor/representador).  

• Aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua linguagem a 

partir das palavras, principalmente de maneira substantiva (princípio do 

conhecimento como linguagem).  

• Para que o aluno aprenda de maneira significativa, ele deve relacionar a sua 

estrutura prévia de significados, aqueles que se captou dos materiais 

potencialmente significativos do currículo (princípio da consciência 

semântica).  

• É importante buscar o erro, para que se possa pensar criticamente, para o 

aprender a aprender, para o aprender critico, encarando-o como natural e 

superado-o (princípio da aprendizagem pelo erro).  

• A desaprendizagem é um esquecimento seletivo, que torna-se uma condição 

prévia para a aprendizagem. É preciso esquecer conceitos e estratégias 

irrelevantes para sobrevivência em um mundo de intensa transformação 

(princípio da desaprendizagem).  

• Nossas visões de mundo são construídas “com definições que criamos, com 

as perguntas que formulamos e com as metáforas que utilizamos” 

(MOREIRA, 1942, p. 238). Estes elementos estão inter-relacionados em 
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nossa linguagem. O princípio da incerteza do conhecimento esta relacionado 

com os princípios que têm a ver com a linguagem (princípio da incerteza do 

conhecimento).  

• É necessário a utilização de distintas estratégias instrucionais, para que o 

aluno tenha participação ativa (princípio da não utilização do quadro de giz). 

Outros autores se referem à aprendizagem significativa, levando em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos, integrando-os aos conteúdos 

apresentados pelos docentes: 

 
O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma 
ocupação prévia sobre o tema que será desenvolvido. É um cuidado 
preliminar que visa saber quais as “pré-ocupações” que estão nas mentes e 
nos sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao professor desenvolver um 
trabalho pedagógico mais adequado, afim de que os educandos, nas fases 
posteriores do processo, apropriem-se de um conhecimento significativo 
para suas vidas. (GASPARINI, 2007, p. 16).  

    
 

Além destes princípios, é importante levar em consideração outros 

aspectos na prática educativa. Segundo Paulo Freire (1920), entre vários, um dos 

saberes necessários à prática educativa é relativo ao respeito à autonomia do ser do 

educando. “O respeito à autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético 

e não é um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 1920, p. 

66). Quando o professor desrespeita o educando, transgrede os princípios éticos de 

nossa existência.    

O fundamental, para o autor, é que o professor e os alunos, ambos 

saibam que suas posturas são dialógicas, aberta, curiosa, indagadora e não de uma 

postura passiva.   

 

OBJETIVO  
 

Relatar a aula proporcionada pelas bolsistas. Trabalhou-se junto aos 

educandos sobre o tema “poluição da água: as consequências na vida e saúde do 

ser humano, bem como da importância da cooperação coletiva nos cuidados com a 

água”. A concepção foi vincular o assunto com as experiências cotidianas já vividas 

pelos alunos.  
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METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada para elaboração da aula, com o tema: “poluição 

da água e suas consequências”, baseou-se em assuntos relacionados ao meio 

ambiente e as implicações da falta de cooperação entre os seres humanos e destes 

com a natureza. Este tema vinculou-se com as aulas proporcionadas anteriormente 

pelas bolsistas. Os temas das aulas eram: cooperação e meio ambiente e respeito 

nos relacionamentos.  

Segundo Guimarães (1995), a humanidade com o passar do tempo, vai 

afirmando uma consciência individual e vai deixando de sentir-se integrada com o 

todo com uma noção de parte da natureza. Atualmente o ser humano afasta-se da 

natureza e se tornou individualista e por estar desintegrado do todo não percebe as 

relações de equilíbrio da natureza, age desarmonicamente e causa desequilíbrios 

sobre o ambiente. 

Ainda de acordo com o autor, com a evolução do ser humano, este 

acabou isolando-se da relação com a natureza, dominando o ambiente, 

consequentemente desencadeando o desequilíbrio ambiental em nível planetário, 

nos dias de hoje (efeito estufa, destruição da camada de ozônio, contaminação das 

águas oceânicas, continentais e atmosféricas etc.). 

A experiência ocorreu na cidade de Franca-SP, em uma escola pública, 

durante o primeiro semestre de 2015. Trata-se de uma experiência realizada em 

uma sala de aula composta por 30 alunos pertencentes ao 6º ano/5ª série. 

Os procedimentos adotados na elaboração da aula consistiram na 

apresentação do tema e logo após na apresentação de um vídeo relacionado à 

poluição da água. No término da apresentação do vídeo, foi feita uma pequena 

explanação sobre a realidade da água no planeta Terra.  

Em seguida, foram utilizados recursos para que os alunos tivessem 

participação ativa durante a aula. Os educandos foram para uma área aberta da 

escola, formaram uma roda e leram um texto chamado: poluição da água. A partir 

daí houve um debate e logo após, os alunos foram separados em quatro grupos e 

confeccionaram cartazes relacionados ao conteúdo abordado no decorrer da aula, 

com materiais disponibilizados pelas bolsistas (algodão, linhas, lã, copos 

descartáveis, papel crepom, pedrinhas etc.).  
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RESULTADOS 
 
Primeiramente, através da aula, buscou-se promover o entendimento e 

conscientização da importância da preservação da água, para isso, foi exibido um 

vídeo no qual mostrava: a poluição da água e suas consequências no ambiente. 

Após foram feitas perguntas aos alunos sobre o vídeo e sobre a poluição da água, 

em sequência, trabalhou-se as porcentagens de água doce e água salgada no 

mundo, que também gerou opiniões dos alunos.  

 Foi solicitado que os alunos fossem para um pátio, localizado na 

própria escola, para facilitar a associação do tema com o ambiente. As bolsistas 

apresentaram um texto onde a leitura foi realizada juntamente com os alunos, em 

seguida debateram sobre o tema, levando em consideração o conhecimento e as 

opiniões dos alunos.   

Com o encerramento dessa etapa a sala foi subdivida em quatro 

grupos e o objetivo principal era expressar o conteúdo assimilado através de uma 

criação com o material levado pelas bolsistas. 

No debate realizado na roda, após a leitura do texto, os alunos 

relataram reportagens atuais sobre poluição da água, eventos cotidianos da falta de 

cooperação e comentaram sobre o vídeo exposto no início da aula. Alguns alunos 

não se expressaram verbalmente durante o debate, em contraposição, na criação 

dos cartazes, todos participaram e representaram os conteúdos trabalhados durante 

a exposição do tema.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
  

Os alunos participaram das atividades e contribuíram com suas ideias 

e opiniões sobre o conteúdo apresentado durante a exposição da aula. O resultado 

final (cartazes) apresenta que os alunos assimilaram o conteúdo propostos pelas 

bolsistas e o que debateram durante a leitura. Observou-se que no debate sobre o 

tema, os alunos associaram o conteúdo com o cotidiano. 
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CONCLUSÃO 
 

O objetivo da aula e atividades propostas pelas bolsistas foram 

realizadas e alcançadas com êxito, pois os alunos participaram de todas as etapas 

propostas pelas bolsistas, desde um comentário até a exposição dos cartazes.  

Os autores, os quais as bolsistas se basearam como forma para 

realizarem a aula, propõe muitas alternativas as quais ainda pretende-se alcançar, 

pois tais alternativas vão além do que as regras da própria escola e do currículo que 

tem que ser cumprido permite. 
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Introdução 
 

Este trabalho surgiu através das aulas ministradas no projeto Adolescência 

Planejada: habilidades e talentos potencializados – 2014, em que buscávamos 

ensinar uma segunda língua, o espanhol, a alunos da rede pública de ensino. 

Os alunos eram assistidos pelo CRAS¹ – Centro (serviço de Proteção Social 

Básica), que estavam em situações de vulnerabilidade social e recebiam um 

acompanhamento psicológico da equipe do CRAS.  

As aulas eram ministradas todas as segundas-feiras no contraturno, um 

intento da Prefeitura Municipal em parceria com o Centro Universitário de Franca 

Uni-FACEF de retirar esses adolescentes das ruas e proporcionar diversos cursos, 

visando à socialização e à construção da cidadania. 

O nosso interesse para a realização desse artigo, partiu da necessidade de 

desenvolver uma prática voltada para a atenção ao próximo, o respeito mutuo e, 

principalmente, para a troca de experiência. Esta prática foi por nós desenvolvida, 

para reverter o desinteresse dos alunos em sala de aula, a indisciplina e possibilitar 

um momento de amizade, acolhimento dentro do ambiente escolar, já que o histórico 

familiar desses adolescentes não era favorável. 

Todos os alunos possuíam uma defasagem na língua materna e por esse 

motivo a aquisição de uma segunda língua se tornou algo difícil, e não 

conseguíamos trazer esses alunos para a participação plena das aulas. 

Nosso objetivo principal é trabalhar com os alunos de maneira interativa, 

objetivando a troca de experiência, utilizando a “pedagogia do amor” e assim 

conseguir ensinar um pouco da língua espanhola. 
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O presente artigo está dividido em quatro partes, sendo a primeira, a 

descrição do projeto Adolescência Planejada; no segundo momento, há a descrição 

dos alunos, o comportamento em sala de aula, a procedência escolar desses alunos 

e as dificuldades de ensino. No terceiro momento, encontra-se a parte teórica sobre 

a Pedagogia Humanista e a Pedagogia do Amor; e no quarto momento, 

desenvolveremos as possíveis práticas para trabalhar a língua espanhola com os 

alunos através dos sentimentos, da afetividade e do amor. 

Como referencial teórico-metodológico, utilizamos Freire (1996) e Zabala 

(1998). Quanto à prática educativa abordamos os conceitos de Mizukami (1986). E, 

a respeito da Abordagem Humanista, valemo-nos de Rigo (2015) que trata o afeto 

na sala de aula, e por fim Celada (2002) nas considerações sobre o estudo da língua 

espanhola por brasileiros. 

Por fim, tentamos responder algumas perguntas por nós elencadas e 

apresentar a prática que envolve a pedagogia humanista e do amor que é o 

tratamento da nossa temática. 

 

1 Descrição do Projeto Adolescência Planejada: habilidades e talentos 
potencializados 

 

O projeto Adolescência Planejada: habilidades e talentos potencializados - 

2014 é um projeto desenvolvido pelo Centro Universitário de Franca Uni-FACEF em 

parceria com a Prefeitura Municipal, que proporciona a alunos da rede pública de 

ensino, cursos de informática, espanhol, matemática, psicodrama, artes gráficas e 

administração financeira. 

Os alunos são selecionados pelo serviço de Proteção Social Básica, no CRAS 

– Centro, da cidade de Franca; cujas famílias são participantes dos Programas de 

Bolsa Família, Bolsa Cidadã e Renda Mínima. O CRAS – Centro faz o 

acompanhamento das famílias dos adolescentes, que possuem ausência de renda 

do grupo familiar, que estão expostos à vulnerabilidade social e em risco de pobreza 

total. 
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O projeto possui um caráter de proteção integral para esses adolescentes, 

que visa o convívio para a socialização e a construção da cidadania, ampliando os 

conhecimentos e facilitando a aprendizagem para os mesmos. 

As aulas eram ministradas no contraturno, três vezes por semana (segunda, 

quarta e sexta-feira), todos os alunos estavam matriculados em escolas da rede 

pública e frequentavam assiduamente as aulas.  

A turma iniciou com 15 alunos, porém apenas 12 eram participantes no 

primeiro semestre e finalizamos o segundo semestre com 6 alunos participantes. Os 

alunos estavam todas as segundas-feiras, no Uni-FACEF, unidade II, das 16h15 às 

17h40, com o intuito de aprender uma segunda língua, o espanhol. A evasão 

ocorreu muitas vezes, por problemas familiares. 

E ainda, podemos considerar que o projeto Adolescência Planejada: 

habilidades e talentos potencializados dá a oportunidade aos discentes do Centro 

Universitário de Franca - Uni-FACEF, o contato com o ambiente educacional para os 

alunos dos cursos de Administração, Letras, Matemática, Psicologia e Sistemas de 

Informação; proporcionando aos alunos uma aprendizagem real das teorias 

apreendidas em sala de aula. 

 
 
2 Descrição dos alunos: enfrentamentos e práticas de um ensino mais humano 

 

Durante o projeto Adolescência Planejada: habilidades e talentos 

potencializados, trabalhamos a disciplina de Espanhol de uma maneira mais lúdica e 

humana. 

A nossa turma era composta inicialmente por 12 alunos, com faixa etária de 

12 a 15 anos, todos eram alunos da rede pública de ensino. Nos primeiros dias de 

aula, os alunos estavam muito entusiasmados com as aulas e com as “novas 

palavras” apreendidas, porém ao passar das semanas, percebemos que os alunos 

não acompanhavam o nosso conteúdo “pré-programado”, que possuíam muitas 

dificuldades na língua portuguesa, não só na pronúncia, mas na escrita em geral. 

Vale ressaltar que as aulas foram ministradas, sempre na língua espanhola. 
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Os alunos possuíam um comportamento um pouco agressivo uns com os 

outros, eram rebeldes, não respeitavam regras e tínhamos dificuldades para 

estabelecer um contato positivo e amigável com eles. 

As aulas de espanhol já não tinha um desenvolvimento ativo entre professor-

aluno, entre aluno-aluno e aluno-professor. O ensino da língua espanhola, 

inicialmente pensado, que utiliza as quatro habilidades linguísticas compreensão e 

produção oral e escrita (ouvir, falar, ler e escrever) não atendiam às necessidades 

dos alunos e não era possível prender a atenção e o interesse por parte dos alunos. 

Os alunos chegavam para as aulas tristes, alguns muito agitados e queriam 

conversar outros assuntos, menos aprender uma nova língua, ou qualquer outro 

conteúdo. 

Assim como já foi dito anteriormente, esses alunos vêm de famílias que estão 

em situações de vulnerabilidade social e a ausência de membros familiares causam-

lhes, grandes traumas e feridas que muitas vezes prejudicam a aprendizagem em 

sala de aula. 

Durante as aulas tínhamos que estar a todo o momento intervindo nas 

discussões e ao mesmo tempo trabalhando valores como o respeito mútuo, as 

“palavras mágicas” básicas para uma boa convivência (muito obrigada (o), com 

licença, por favor, desculpe-me, boa tarde, entre outras), que muitos alunos não 

utilizavam em sala e muitas vezes causavam dificuldades na convivência do 

ambiente escolar. 

Essa turma foi um enfrentamento para nós, enquanto professoras, muitas 

vezes não conseguíamos trazer os alunos para a participação plena da aula e isso 

dificultava muito o ensino da língua espanhola. Eles tinham uma defasagem grande 

de aprendizado da língua portuguesa, muitos ainda não estavam alfabetizados, 

tinham medo de fazer leituras em sala, tanto na língua portuguesa quanto na língua 

espanhola, chegavam a “tremer de medo” em uma mistura de vergonha. 

Neste momento, nos deparamos com um impasse, uma vez que como 

“educadoras” precisávamos garantir a esses alunos uma educação de qualidade, 

dentro e fora da sala de aula. Porém tínhamos algumas limitações, porque muitos 

estavam no 8º ano e ainda não sabiam ler e os pais não sabiam das limitações dos 
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filhos, como não acompanhavam os estudos de perto, infelizmente desconheciam 

esta realidade. 

E como trabalhar uma segunda língua com esses alunos que não dominam a 

sua língua materna? Como garantir uma participação ativa nas aulas e quebrar 

todas as barreiras das dificuldades e dos medos? Enfim, como fazer das aulas um 

ambiente de “troca de experiência”, que auxilia esses jovens na sua vida dentro e 

fora do ambiente escolar? E mais, como ensinar e aprender, verdadeiramente? 

Diante de todos esses questionamentos, recorremos à reflexões teóricas e 

metodológicas, com o intuito de conseguirmos respostas para todas as nossas 

perguntas e assim encontrar uma luz no fim do túnel, para guiar e ser luz para esses 

jovens adolescentes. 

Neste momento, decidimos trabalhar com a pedagogia do amor, a “Agapedia”, 

que trabalha o respeito à tolerância, a cidadania, é um trabalho voltado para a 

liberdade dos ideais do educando, afim de que possam estar envoltos às práticas do 

amor e reinventar o ambiente da sala de aula. Rigo (2015), afirma: 

 
O professor deve observar em cada educado, seus talentos, suas 
potencialidades, seus dons e sua história de vida. Chamar o aluno 
pelo nome, mostrar interesse no problema que ele lhe narra, 
parabenizá-lo pelas respostas dadas, são elos que ligam 
afetivamente o educador e o educando. Muitas vezes uma conversa 
rápida no final da aula ou durante o intervalo do lanche gera um clima 
amistoso e confiável para ambas as partes (...) O processo ensino-
aprendizagem tem de ser fundamentado em doses equilibradas de 
razão e sensibilidade e ir gradativamente sendo lapidado. (RIGO, 
2015) 

 

A observação das histórias dos alunos nos auxiliou muito na reestruturação 

da nossa prática de ensino da língua espanhola. O contato mais próximo aos alunos 

nos ajudou a entender a falta de interesse durante as aulas e os sofrimentos que 

esses jovens vivenciavam dentro do ambiente familiar que agora se refletiam em 

nossa sala de aula. 

Em todas as aulas abríamos um momento para a troca de experiência dos 

alunos, um momento para falar da semana, das aulas na escola, das dificuldades e 

alegrias dentro de casa. 

Ainda, foi possível desenvolver algumas práticas de ensino mais humano, o 

que trouxe resultados surpreendentes nas nossas aulas. Vamos apresentar a seguir 
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o trabalho que foi desenvolvido com os alunos na lapidação do ambiente escolar, 

dos sentimentos e da troca de experiência. 

 

 

3 Pedagogia humanista e a pedagogia do amor: por um ensino mais humano 

 

O ambiente escolar promove no aluno uma formação integral, ou seja, é 

formar cidadãos na sua totalidade, que estabelece comunicações dentro e fora do 

ambiente escolar, desenvolvendo assim um amadurecimento nesses jovens. 

O papel do professor dentro da sala de aula é muito importante, é ele que vai 

intervir no amadurecimento dos alunos como estudantes ativos e como pessoas. 

Zabala (1998) diz que: 

 
É preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que 
seja, incide em maior ou menor grau na formação de nossos alunos. 
A maneira de organizar a aula, o tipo de incentivos, as expectativas 
que depositamos, os materiais que utilizamos, cada uma destas 
decisões veicula determinadas experiências educativas, e é possível 
que nem sempre estejam em consonância com o pensamento que 
temos a respeito do sentido e do papel que hoje em dia tem a 
educação. (ZABALA, 1998, p.29) 

  

A sala de aula é a troca de experiências entre professor/aluno e 

aluno/professor. É neste momento que vemos as dificuldades e facilidades que os 

alunos trazem para o ambiente escolar, e analisamos as práticas necessárias para 

sanar as dúvidas e ampliar o conhecimento. 

Nas aulas de espanhol, detectamos muitas dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. Em um primeiro momento identificamos que os alunos não possuíam uma 

boa formação nas fases iniciais da escola, alguns tinham dificuldades de reconhecer 

letras, de fazer leituras, de conversar em público; em um segundo momento 

percebemos que eles eram muito dispersos durante toda a aula, o que dificultava a 

aprendizagem de uma segunda língua. 

Zabala (1998) ainda afirma que os professores precisam estar atentos à 

diversidade da sala de aula, às diversas vivências que cada aluno traz para o 

ambiente escolar e ainda é imprescindível saber trabalhar com a diversidade da sala 

de aula, atendendo às necessidades dos alunos. 
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Em cada caso utilizamos uma forma de ensinar adequada às 
necessidades do aluno. Segundo as características de cada um dos 
meninos e meninas, estabelecemos um tipo de atividade que constitui 
um desafio alcançável, mas um verdadeiro desafio e, depois, lhe 
oferecemos a ajuda necessária para superá-lo. (...) se trata de uma 
forma de intervenção extremamente complexa, com uma autêntica 
atenção à diversidade, que implicou estabelecer níveis, desafios, 
ajudas e avaliações apropriados às características pessoais de cada 
menino e menina. (ZABALA, 1998, p. 35) 

 

O desafio da sala de aula é trabalhar as diferenças adequando o conteúdo 

com a diversidade dos alunos, alinhar os alunos dentro das possibilidades de 

aprendizagem de cada um e assim, mediar à aprendizagem a eles. 

Como os alunos frequentavam as Escolas Estaduais e muitos vinham de um 

“ensino tradicional”, ou seja, todo conhecimento precisava ser memorizado e 

decorado por eles. Queríamos trabalhar de uma maneira diferente com esses 

alunos, pois ao contrário do tradicional buscávamos um ensino mais humano em 

que houvesse a troca de experiência entre aluno/professor e entre aluno/aluno, 

utilizando na prática todo o conteúdo apreendido. 

Dentro da abordagem humanista, o professor é visto como um facilitador do 

conhecimento, o ensino está centrado no aluno e o papel do professor é dar 

condições aos alunos para a aprendizagem e para a troca de experiências. Assim, 

segundo Mizukami (1986), temos: 

 
Essa abordagem dá ênfase a relações interpessoais e ao 
crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da 
personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e 
organização pessoal da realidade, e em sua capacidade de atuar, 
como uma pessoa integrada. Dá-se igualmente ênfase à vida 
psicológica e emocional do indivíduo e à preocupação com a sua 
orientação interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de 
uma visão autêntica de si mesmo, orientada para a realidade 
individual e grupal (MIZUKAMI, 1986, p. 38) 

 

O ambiente de ensino precisa ser propicio para a aprendizagem, levando o 

aluno a expor as suas experiências dentro e fora do ambiente escolar, visando a sua 

individualidade e ampliando a suas condições de aprendizagem. É importante que o 

aluno seja ativo na participação em sala de aula, para que a troca de experiência 

seja devidamente construída e assim obtenha um conhecimento jamais esquecido. 
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Na abordagem humanista não existe um modelo a seguir e sim processos 

que potencializam e capacitam a aprendizagem. Aprender não é apenas copiar e 

sim construir significados próprios que sejam válidos e significativos para toda a 

vida, os indivíduos criam condições para serem responsáveis, aprendem a colaborar 

com os outros e abrange mudanças no ensino dos conteúdos. 

Esta abordagem dentro da sala de aula ou em um ambiente escolar faz com 

que se crie um posicionamento de respeito com o indivíduo e possibilite a autonomia 

do aluno.  

Wallon (1975) em seus estudos, diz que as emoções e a afetividade são uma 

ferramenta de interação, uma vez que a criança reage a estímulos e isso faz com 

que o indivíduo aprenda a distinguir o que é certo e o que é errado. Para o estudioso 

a afetividade é a primeira interação com o meio que está em volta da criança, ou 

seja, a partir do momento que o aluno está em uma sala de aula e recebe estímulos 

para desenvolver determinadas atividades, o aluno é capaz de responder através 

das suas emoções e reter conhecimento.  

Nesse sentido Wallon, 1975 apud Coelho (2013) afirma: 

 
(...) os estágios se sucedem de maneira que momentos 
predominantemente afetivos sejam sucedidos por momentos 
predominantemente cognitivos. Usualmente, períodos 
predominantemente afetivos ocorrem em períodos focados na 
construção do eu, enquanto estágios com predominância cognitiva 
estão mais direcionados à construção do real e compreensão do 
mundo físico (WALLON, 1975 apud COELHO, 2013, p.51). 

 

Tentamos trabalhar em nossas aulas aspectos afetivos que muitas vezes os 

alunos não recebiam no ambiente familiar. Demos atenção a tudo que os alunos 

falavam, fazendo as nossas intervenções quando necessário e principalmente, 

corrigindo os alunos nos momentos em que faltavam com respeito entre eles.  

Freire (1996, p. 97) diz que “precisamos aprender a compreender a 

significação de um silêncio, ou de um sorriso ou de uma retirada da sala”, ou seja, 

nós enquanto professores precisamos aprender a acolher nossos alunos, a 

conhecer o seu comportamento e, principalmente, aprender a fazer a “leitura do seu 

corpo”, quanto mais conhecimento o professor possui sobre o seu aluno, maiores 

serão as possibilidades criadas para mediar a sua aprendizagem. 
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De modo geral, podemos dizer que o ensino voltado para a afetividade, para a 

aprendizagem humanista e a pedagogia do amor são fortes aliados como 

mediadores da aprendizagem, ou seja, o ensino afetivo assume uma postura aberta 

do conhecimento e autônoma dentro do ambiente escolar e é capaz de aproximar 

aluno/professor, aluno/aluno e professor/aluno. 

 

 

4 Desenvolvendo a língua espanhola e as práticas afetivas  

 

Nas primeiras aulas do projeto Adolescência Planejada: habilidades e talentos 

potencializados, os alunos estavam animados para aprender uma segunda língua, a 

língua espanhola. Em um primeiro momentos os alunos mostraram interesse pela 

língua e achavam fácil, uma vez que muitas palavras eram parecidas com o 

português e não haveria dificuldades de entendimento. 

No primeiro dia de aula, muitos alunos brincaram com as palavras do “El 

Abecedario”, com a pronúncia das letras e da “facilidade” do novo idioma. Celada 

(2002) afirma que um brasileiro ao se deparar com a língua espanhola vê grandes 

semelhanças entre os idiomas, possui uma facilidade na pronúncia das palavras já 

que existe uma proximidade lexical do português com o espanhol. 

 
Nesse sentido, é necessário considerarmos o singular caráter 
estrangeiro da língua espanhola para brasileiro, devido a sua 
expressiva semelhança com o português. Para os falantes de 
português, o espanhol apresenta-se como uma língua muito mais 
permeável do que outras, isto é, com significativa proximidade lexical, 
se comparado com a grande maioria das línguas estrangeiras, que 
em um primeiro contato são completamente impermeáveis e se 
apresentam com um bloco sonoro indecifrável. Isso favorece, muitas 
vezes, uma sensação de competências imediata para os brasileiros 
aprendizes de espanhol (CELADA, 2002, p. 101). 

 

Porém, a língua espanhola é muito mais ampla e complexa do que os 

estudantes iniciantes imaginam, o que facilita os erros e as “fossilizações” (erros que 

são causados pela língua materna na aquisição da língua estrangeira) que muitos 

indivíduos possuem. 



340 
 

Elisa Pereira da Silva  ; Evelyn Flávia Brancalhão  ; Maria Silvia Rodrigues Alves  
 

A aprendizagem de uma segunda língua está ligada com as quatro 

habilidades linguísticas de ouvir, falar, ler e escrever, ou seja, o aluno que está em 

um processo de aprendizagem utiliza essas habilidades para aprender uma nova 

língua. 

 Durante as nossas aulas enfrentamos algumas dificuldades com o ensino da 

língua espanhola, os nossos alunos não tinham interesse em aprender a língua, não 

queriam desenvolver as atividades pré-programadas com textos auditivos, não 

queriam fazer a leitura dos textos e muito menos conversar em espanhol. 

 Baralo (2011) diz que se não existe uma motivação pelos indivíduos em 

aprender e desenvolver uma segunda língua, essa aprendizagem será de “curto 

prazo”, ou seja, ficará na memória por pouco tempo e desaparecerá facilmente, uma 

vez que os alunos não possuem motivação para esta aprendizagem e não se 

interessam de forma ativa pela língua. 

A motivação foi o nosso maior enfrentamento, porque já nas primeiras 

semanas os alunos não queriam fazer as atividades propostas, não conversavam 

em espanhol dizendo que mal sabiam “falar o português” e que não iriam realizar as 

atividades.  

Krashen, 1982 apud Baralo (2011) diz que: 

 
Los adolescentes pueden tener un sentimiento de vergüenza o de 
fuerte rechazo al intentar producir sonidos muy diferentes a los que 
están habituados; en este caso no servirán para mucho las 
capacidades cognitivas que posean. Si, además, no tienen interés en 
la cultura de la lengua meta, no sienten ninguna identificación ni con 
sus hablantes ni con sus costumbres, podrían inhibirse, cosa que 
también puede ocurrir en el contexto institucional si se usan 
materiales aburridos o se crean climas de tensión dentro de la clase. 
(KRASHEN, 1982 apud BARALO, 2011, p. 62-63).² 

 

A aprendizagem de uma segunda língua pode ser interrompida por 

sentimentos de vergonha em pronunciar de forma equivocada as palavras na 

segunda língua, em alguns casos, esta situação provoca o riso nos demais alunos. 

Essa situação de vergonha impede que os alunos aprendam uma segunda língua de 

forma efetiva e os afastam da interação com o idioma.  

Quando iniciamos as atividades voltadas para a pedagogia do amor, nos 

aproximamos dos alunos e conseguimos proporcionar uma interação com a língua 



341 
 

PEDAGOGIA DO AMOR: possibilidades e estratégias no ensino aprendizagem de língua espanhola. p. 331-346 

espanhola, surgindo assim, uma relação de afetividade entre aluno/professor e entre 

os próprios alunos.  

E com essa aproximação descobrimos que todos os alunos possuíam famílias 

desestruturadas e em situações de vulnerabilidade, algumas crianças tinham os pais  

separados, uns moravam com os avós, mas o que mais chamou nossa atenção foi o 

caso de uma aluna que morava em um abrigo, pois tanto ela quanto os irmãos foram 

privados do convívio com os pais pelo Conselho Tutelar. 

Diante desse quadro, observamos o quanto esses alunos eram carentes de 

afeto, carinho e amor, todos eles traziam marcas de uma infância e adolescência 

sofrida e complicada. 

Buscamos assim, trazer para eles atividades voltadas para a afetividade, 

desenvolvendo os sentimentos de respeito, amor, carinho, alegria, amizades e 

respeito mútuo. 

A primeira atividade que trabalhamos com os alunos na nova “reestruturação” 

das aulas foi o curta-metragem “ Margarita Debayle” um poema de Rubén Darío, um 

poeta modernista. Neste poema conta a história de uma princesa que gostava de 

estrelas e decide cortar uma estrela do céu para fazer um pingente para o seu colar. 

Seu pai fica muito bravo com a atitude da filha, que havia a proibido de pegar a 

estrela, uma vez que a princesa poderia ter qualquer outra menos a que estava no 

céu. Em obediência ao pai ela vai até o monte onde retirou a estrela para devolvê-la 

e se encontra com Jesus, que deixa ela ficar com a estrela.³ 

Passamos o vídeo para os alunos, fizemos uma contextualização e abrimos 

um momento para os alunos falarem o que significava a estrela para eles. Em um 

segundo momento, entregamos seis estrelas para os alunos confeccionarem um 

móbile de sonhos, os alunos tinham que escrever os sonhos que gostaria de realizar 

em espanhol e confeccionar o móbile. 

Com esta atividade descobrimos alguns sonhos que os alunos possuíam e 

algumas atitudes que nos preocuparam, como por exemplo, um aluno que tinha o 

sonho de fumar, de ser rico e de “abrir uma casa de prostituição”. Também surgiram 

sonhos interessantes como, ser jogador de futebol, ser um skatista profissional, ter 

uma família e levar os irmãos para morarem todos juntos, entre outros. 
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Com está atividade podemos conhecer um pouquinho da vida, dos anseios e 

desejos dos alunos, e a partir daí elaborar novas atividades que se encaixasse com 

o perfil da sala. 

Com o jogo da memória trabalhamos os dias da semana, a rotina dos alunos 

e as profissões, quais as atividades que eles exerciam fora do ambiente escolar, os 

cursos que faziam; e o que gostavam de fazer nos momentos de lazer. Com o tema 

das profissões, conversamos com os alunos sobre quais atividades gostariam de 

exercerem na idade adulta. 

 “En el corazón cabe de todo” trabalhamos os sentimentos em espanhol 

juntamente com as cores, cada cor significava um sentimento, e os alunos 

formularam frases que falavam dos seus sentimentos e qual a cor que relaciona este 

sentimento. 

Para alguns alunos foi difícil falar sobre os seus sentimentos, não sabiam o 

que representava na sua vida, muitos nunca tinham parado para pensar a respeito, 

outros, porém, falavam com convicção do amor aos avós, à mãe, aos irmãos, do 

desejo de formar uma família feliz. 

Ainda com o tema das cores trabalhamos com atividades de memorização 

das posições das cores e seus nomes em espanhol. Os alunos foram organizados 

em grupos e proporcionávamos uma “gincana de los colores”, onde cada grupo 

desafiava o outro a fazer tabelas de cores com os nomes e as sequências de cores 

por eles escolhidos. 

Com o tema das frutas, fizemos uma receita em sala de “la ensalada de 

frutas”. Em um primeiro momento, ensinamos os nomes das frutas e em um 

segundo momento fizemos na “prática” a sala de fruta, juntamente com os alunos. 

Todos foram muito participativos e gostaram muito. 

Com o tema da família trabalhamos um “Árbol de la familia”, que os alunos 

utilizaram revistas para montarem as famílias, filhos, primos, e animais de 

estimação. Cada um recebeu um nome o seu grau de parentesco. Utilizamos as 

características físicas para fazer a descrição dos familiares, ao final, cada grupo 

apresentava a sua família e fazia a descrição do grupo familiar. 

 Todas as atividades foram desenvolvidas por nós, com o objetivo de criar um 

ambiente de bem-estar e de entusiasmo dentro da sala de aula. As aulas facilitavam 
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a aprendizagem dos alunos. Dentro do ambiente escolar, os alunos passavam a ser 

construtores do conhecimento, através da criação de cartazes, utilizavam revistas e 

exercitavam o raciocínio, uma vez que apresentavam em sala para os colegas e 

professoras, ampliando a parte lexical já aprendida. 

Ainda, podemos dizer que essas atividades auxiliaram na construção lexical 

dos alunos, uma vez que, que faziam diálogos e apresentações na língua estudada, 

o espanhol. 

Os jogos foram uma ferramenta que nos auxiliou nas aulas de espanhol 

durante todo o projeto, visto que, através deles os alunos são capazes de ampliar a 

sua visão de mundo e conseguem aprender mais facilmente o conteúdo ensinado. 

 
Por meio do jogo, o ser humano desenvolve e exercita sua memória, 
o seu raciocínio, sua capacidade de percepção, sua criatividade e sua 
autonomia. O processo de jogar é capaz de reduzir a baixa auto-
estima, fator esse primordial para o sucesso na aprendizagem de 
línguas estrangeiras. O aluno, mesmo após o jogo sente-se parte do 
grupo e nele se fortalece (DOMINGUES DO MAR, 2015) 

 

Além disso, a convivência de respeito e carinho com os alunos nos ajudou a 

sanar algumas das dificuldades que tínhamos no início do ano e começamos a 

entender o significado do silêncio que muitas vezes os alunos trouxeram para o 

ambiente escolar, os sorrisos, as vitórias e conquistas. 

Freire (1996, p. 123) diz que: “Respeitar a leitura de mundo do educando 

significa tomá-la como ponto de partida para a compreensão do papel da 

curiosidade, de modo geral, e da humana, de modo especial, como um dos impulsos 

fundantes da produção do conhecimento”. 

Assim, podemos dizer que apesar das dificuldades encontradas durante todo 

o ano, conseguimos plantar pequenas sementes nos corações desses alunos e 

temos certeza que germinará e terá bons frutos na longa caminhada desses jovens 

adolescentes. Ainda podemos dizer que é possível desenvolver práticas lúdicas que 

envolvam a aprendizagem de uma língua estrangeira com a afetividade, o amor que 

muitas vezes são desconhecidas por esses jovens. 
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Conclusão 

Retomando o objetivo da investigação que é trabalhar com os alunos de 

maneira interativa, objetivando a troca de experiência, utilizando a “pedagogia do 

amor” e assim conseguir ensinar um pouco da língua espanhola, podemos apontar 

algumas considerações. 

É possível desenvolver práticas voltadas para a troca de experiência entre 

aluno/professor e aluno/aluno através do relacionamento criado dentro do ambiente 

escolar, isso facilita o desenvolvimento das atividades e cria um ambiente propício 

para a aprendizagem. 

Os alunos participantes do projeto Adolescência Planejada: habilidades e 

talentos potencializados, por serem jovens advindos de famílias desestruturadas e 

em situações de vulnerabilidade social, tiveram um pouco de repúdio nas primeiras 

aulas, porque não conseguiam falar dos seus sentimentos e tinham dificuldades 

para falar sobre a sua vida familiar e precisávamos mediar todas essas situações 

para manter a integridade dos alunos dentro do ambiente escolar e assim conseguir 

bons resultados de aprendizagem. 

Como os alunos não tinham uma boa formação da língua materna, não 

conseguíamos ensinar uma segunda língua na sua totalidade, ou seja, os alunos 

não compreendiam os tempos verbais e a parte gramatical da língua e isso causava 

dificuldades de aprendizagem, porque gerava medo. 

A pedagogia humanista e a pedagogia do amor nos auxiliaram muito na 

elaboração das atividades, uma vez que éramos facilitadoras da aprendizagem da 

língua espanhola, ou seja, utilizávamos jogos, brincadeiras, curta-metragem e 

atividades que pudessem envolver os alunos e fazer com que eles trocassem ideias, 

falassem dos seus sentimentos, do ambiente escolar em que estavam inseridos e da 

vida em família. 

Concluímos que é possível adquirir uma segunda língua através das práticas 

mais humanas e que essa aprendizagem estimula a convivência em grupo, amplia o 

conhecimento dos alunos, uma vez que a troca de experiência é compartilhada nas 

aulas. Percebemos ainda, que os alunos tinham um grande interesse por curta-

metragens e que a partir dessas atividades conseguíamos explorar a aquisição e 

ampliação de léxico na língua espanhola. 
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Podemos dizer que esses jovens que participaram deste projeto saíram com 

um bom conhecimento da língua, com um léxico abrangente e construindo pequenos 

textos. Conseguimos ainda passar para eles não só a aprendizagem de uma 

segunda língua, mas construímos valores, reestruturamos alguns sentimentos e a 

convivência em grupo. 
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Notas de Rodapé 
 
1 CRAS – Centro de Referência da Assistência Social. 

² Optamos por manter o texto na língua espanhola por se tratar de um artigo permeado de reflexões 

entre o ensino/aprendizagem de espanhol por brasileiros. 

³ Todas as atividades de filmes, textos e qualquer tipo de estratégia se deram na língua espanhola. 
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Introdução 
 

Nesta pesquisa, optamos por estudar uma das obras de Adriana Falcão, que 

vem desenvolvendo um sólido trabalho como roteirista de televisão, cinema e teatro. 

Entre seus trabalhos nessas áreas podemos citar a sua participação na escrita dos 

roteiros do filme Auto da Compadecida, baseado no romance homônimo de Ariano 

Suassuna, e da série Comédia da Vida Privada. Recentemente, trabalhou como 

roteirista do seriado A Grande Família, exibido pela Rede Globo. Além da carreira 

nessas áreas, Adriana Falcão escreve livros, sendo o seu primeiro romance A 

máquina (1999), que foi adaptado para o cinema no ano de 2006. Dois anos após a 

publicação dessa obra, Adriana escreveu seu primeiro livro infantojuvenil Mania de 

Explicação e, em 2002, publicou a obra Luna Clara & Apolo Onze, que escolhemos 

como corpus deste trabalho. 
O objetivo deste trabalho é apresentar nosso projeto de pesquisa, que está 

em andamento, cuja proposta é a de realizar um estudo sobre a obra infantojuvenil 

Luna Clara e Apolo Onze, de Adriana Falcão, que contemple a construção do 

enredo e sua relação com a voz e o estilo adotados pelo narrador, bem como sua 

configuração de gênero: em princípio um romance, mas com traços de conto de 

fadas. 

Essa obra se inicia com a narrativa da história de Luna Clara, que vive em 

Desatino do Norte com a família Paixão, composta por sua mãe, Aventura, o avô, 

Seu Erudito, e suas duas tias, Odisseia e Divina Comédia.  

Na expectativa de encontrar o pai, Luna Clara espera todos os dias sentada 

em uma pedra, pois ela cresceu ouvindo histórias que a mãe contava sobre  ele e de 

como se perderam um do outro, devido à teimosia de Seu Erudito, pois este insistiu 

que se Doravante amasse realmente Aventura, deveria partir e esperar por eles em 

Desatino do Norte.  
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Assim fez Doravante, porém quando passou pelo meio do mundo, local onde 

liga a cidade Desatino do Sul a Desatino do Norte e que ocorrem as mudanças na 

vida dos personagens, ele perdeu toda a sua sorte e uma chuva começou a 

acompanhá-lo. Ao seguir viagem, a ponte que ligava Desatino do Sul a Desatino do 

Norte se quebrou, impedindo a passagem de Aventura e sua família. Para explicar a 

demora ao amado, Aventura escreveu uma carta e pediu que o papagaio Pilhério a 

levasse, porém Leuconíquio, prendeu Pilhério e roubou a carta, a fim de ganhar 

dinheiro com as vendas de artigos para a chuva, pois por onde Doravante passava 

ele levava consigo a chuva.  

Paralelamente, conta-se a história de Apolo Onze, que mora em Desatino do 

Sul, um lugar em que nunca havia chovido até o aparecimento de Doravante. 

Curioso, o menino conversa com aquele homem que conta sobre a sua volta ao 

mundo na tentativa de encontrar sua amada, despertando o desejo em Apolo, que 

resolve acompanhá-lo em sua viagem. Mas, ao chegar ao meio do mundo, Apolo 

perde o desejo e seu companheiro recupera a sorte, indo finalmente ao encontro de 

Aventura.  

Durante o percurso a Desatino do Norte, Doravante salva Luna de um 

ataque de cachorros ferozes, sem imaginar que ela é sua filha e, finalmente, chega à 

cidade em que está Aventura. Porém, neste dia, Aventura resolve sair pelas ruas a 

fim de espairecer. Por esse motivo, quando Doravante chega a sua antiga casa, 

que, por coincidência, é a mesma onde está a família Paixão, entra e vê um 

desenho de Luna e Aventura. Percebendo imediatamente que a menina é sua filha, 

sai correndo pela estrada para encontrá-la.   

Nesse momento, Luna e Apolo estão no meio do mundo e se conhecem. 

Enquanto conversam, veem uma casa misteriosa, muito curiosos, entram e se 

deparam com uma roleta de jogo que altera a vida das pessoas. Sem saber do fato, 

começam a jogar, mudando o destino de Desatino do Sul e de Aventura, o que faz 

os meninos se separarem e, finalmente, os pais de Luna se encontrarem.  

De volta a Desatino do Sul, Apolo resolve os problemas da cidade e liberta 

Pilhério, pedindo ao papagaio que levasse um bilhete para Luna. O papagaio retorna 

a Desatino do Norte para alegrar toda a família, conhece Luna e entrega a 

mensagem de Apolo, marcando um encontro, à meia noite, no meio do mundo, 

debaixo da lua. Assim, os dois casais finalmente têm o seu final feliz, sem mais 

desencontros. 
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A fim de realizarmos uma análise sobre a obra mencionada acima, iniciamos 

nossos estudos a partir das teorias sobre os gêneros conto maravilhoso e contos de 

fadas, partindo das propostas de Propp (apud LOPES, 1997) e Coelho (2003). 

Esse projeto foi produzido por meio de uma pesquisa de caráter 

bibliográfico, na qual utilizaremos as propostas teóricas de Genette (apud Reis e 

Lopes, 2002), para analisar a construção da narrativa por meio dos conceitos de 

focalização, perspectiva, modo e voz adotados na narrativa. Já para explicar a 

confluência de formas tipicamente relacionadas ao textos infantojuvenis presentes 

na obra e como se manifestam nela, nosso suporte teórico serão os estudos de 

Soares (2004), Stalloni (2003) e Coelho (2003) e Propp (apud Lopes, 1997). 

 

1 Alguns fundamentos teóricos   
 

De acordo com Lopes (1997), Vladimir Iakovlevich Propp foi um dos maiores 

formalistas, sendo sua obra de grande importância para os estudos da literatura e, 

principalmente, da narrativa. Para compor sua obra, Propp mescla os ideários 

marxistas e marristas com o formalismo, e assim produziu dois importantes livros 

abordando o conto: Morfologia do Conto Maravilhoso (1928) e As Raízes Históricas 

dos Contos de Magia (1946), sendo esse primeiro uma introdução para o segundo. 

 Lopes (1997), afirma que Propp adota uma metodologia formal, segundo a 

qual uma forma literária do presente é derivada de uma forma literária do passado, 

ou seja, “É certamente um erro procurar na vida real uma correspondência à 

narrativa realista” (PROPP, apud LOPES, 1997, p. 223), pois em termos de estudos 

literários, devemos analisar a estrutura de qualquer obra com base no arranjo 

composicional da história, o qual não tem compromisso com o empírico. 

Assim, Propp (apud LOPES, 1997) parte do estudo diacrônico dos contos de 

magia e chega à conclusão de que na narrativa há elementos constantes que não se 

perdem, mesmo quando passa de uma história para outra. Para chegar a essa 

afirmação, ele analisa cem contos, se atendo ao estudo descritivo, cujo resultado 

será uma morfologia - estudo das formas - dos contos, ou seja, ele passa a 

reconstruir padrões de modelos de elementos narrativos que devem ser seguidos. 

Dessa forma, o que realmente importa no conto maravilhoso é o estudo dos 

personagens, pois são as ações deles que movem o enredo, determinando, 

portanto, as funções de segmentos dos personagens. No entanto, também devemos 
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nos atentar ao fato de que todos os contos têm princípios em comum, que partem da 

tarefa de evidenciar os elementos invariantes presentes nos contos de magia, que 

não se perdem mesmo quando se passa de um enredo para outro. 

A partir dessas invariantes, Propp (apud Lopes, 1997) afirma que todos os 

contos maravilhosos analisados por ele possuem o prólogo e mais trinta e uma 

funções¹ e são esses elementos que compõem a estrutura fixa de que partem os 

contos de magia e “independentemente do número de funções que componha dada 

sequência narrativa, a sucessão das funções é sempre idêntica” (LOPES, 1997, p. 

235). 

Portanto, concluímos que as analises dos contos realizadas por Propp são 

essenciais para o estudo da narrativa, pois foi a partir do livro Morforlogia do Conto 

Maravilhoso que surgiu a teoria estrutural da narrativa oral e escrita, culta e popular. 

E, por esse motivo, partiremos dos estudos desse teórico para mostrar os princípios 

e parâmetros estruturais que há entre a obra que estamos analisando, Luna Clara & 

Apolo Onze, e os aspectos do maravilhoso presentes na estrutura formal da 

narrativa. 

 
 
2 Conto maravilhoso e conto de fadas 

 

Para Coelho (2005), podem-se apontar diferenças entre conto “maravilhoso” 

e “de fadas”. Para ela, o conto maravilhoso, desde o início dos tempos, caracteriza-

se pela presença de personagens com poderes sobrenaturais, que contrariam as 

leis da gravidade, enfrentam as forças do Bem e do Mal (normalmente 

personificadas) e desafiam as leis da lógica pertencentes ao mundo real. Esse tipo 

de conto tem origem em narrativas orientais, cujas histórias são sempre de natureza 

material/social/sensorial.  

Assim como o conto maravilhoso, o conto de fadas, também, aborda as 

características do sobrenatural, que chamamos de mistérios além-mundo, mas este 

é de natureza espiritual/ética/existencial, por esse motivo há a presença de fadas, 

bruxas e outros seres mágicos que encarnam a possível realização dos sonhos e 

ideais pertencentes à condição humana. Segundo a tradição, as fadas são a 

representação das virtudes, dotadas de poderes sobrenaturais, que podem ser 

utilizados para interferir de forma positiva na vida do homem, ou de forma negativa, 
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quando transpostas como bruxas e, ainda, podem ser “fiandeiras” como as Parcas 

da tradição clássica. 

O conto maravilhoso, que se mescla ao conto de fadas, foi e tem sido 

absorvido pela literatura destinada ao público infantojuvenil, pois os significados 

simbólicos presentes nele estão ligados aos dilemas que o homem enfrenta ao longo 

de seu amadurecimento. Nesse sentido, a criança é levada, inconscientemente, à 

superação dos medos e, dessa maneira, atinge o equilíbrio emocional 

gradativamente.  

 

Portanto, podemos perceber que Adriana Falcão, ao escrever essa obra, 

recorre aos aspectos estruturais ao mesmo tempo típicos dos contos maravilhoso e 

de fadas.  

Como vamos demonstrar, a obra que estamos analisando, combina os 

recursos narrativos com aspectos típicos da dramatização e, ainda, utiliza-se da 

mistura dos gêneros: romance, conto de fadas e conto maravilhoso. Dentre os 

aspectos que caracterizam o conto de fadas, podemos citar, primeiramente, a 

dualidade do bem e do mal, que são representados através da personificação de 

uma velha, que inicialmente é retratada como bruxa, por intervir na vida dos 

personagens, mas, no final, ao tentar reparar as confusões que causou, ela mostra 

não ser uma bruxa. 

Observamos, ainda, que a composição do enredo gira em torno de uma 

problemática existencial por mediação do amor, que, também, é uma das 

características marcantes do conto de fadas, como afirma Coelho (2003): 

 
Quanto ao conto de fadas de raízes celtas, gira em torno de uma 
problemática espiritual/ética/existencial, ligada à realização interior do 
indivíduo, basicamente por intermédio do Amor. Daí que suas 
aventuras tenham como motivo central o encontro/a união do 
Cavaleiro com a Amada (princesa ou plebeia), após vencer grandes 
obstáculos, levantados pela maldade de alguém (COELHO, 2003, 
p.79). 

 

Como vimos na citação, os contos de fadas sempre possuem obstáculos 

para o herói e, na maioria das vezes, são impostos devido à maldade de um 

indivíduo, que normalmente é representando por uma bruxa, mas, no caso do livro 

Luna Clara e Apolo Onze, a problemática ocorre devido a vários fatores, envolvendo 

personagens secundários da história.  
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Dessa forma, observamos que é imprescindível selecionar as características 

que compõem os personagens, pois estes estão inteiramente ligados à construção 

do enredo e eles são responsáveis por dar consistência à obra, sendo assim, é 

impossível separá-los, como afirma Candido (2004) “A personagem vive o enredo e 

as ideias, e os torna vivos” (CANDIDO, 2004, p.54), por esse motivo chamam a 

atenção a composição dos personagens, pois são as ações deles que fazem com 

que o leitor interaja com a obra. Nesse sentido, a afirmação de Candido (2004) se 

conecta com a teoria de Propp (apud LOPES, 1997), a qual consiste na ideia de que 

os personagens executam as funções que movem o enredo. E, por se tratar de um 

conto de fadas, há a presença de aspectos irreais em sua construção, como 

Doravante que tem sobre si uma chuva e representa o herói, as velhas que se 

multiplicam, o papagaio com inteligência incomum e os personagens das histórias 

de Seu Erudito, que ganham vida. 

Ao analisar todos esses aspectos presentes na obra, percebemos que 

Adriana Falcão, ao escrever esse livro, se utiliza principalmente do gênero romance. 

Acreditamos que ela tenha escolhido trabalhar com esse gênero por ele não seguir 

uma regra fixa em relação a sua metrificação e composição. Assim, torna-se 

possível a incorporação de outros gêneros, como o conto de fadas e conto 

maravilhoso, além de utilizar de diálogos para compor as cenas, ou seja, essa 

mescla se torna possível devido ao romance ser um gênero mais flexível.  

Outras características importantes nessa obra infantojuvenil são a voz e 

estilos adotados pelo narrador, pois apesar da presença do narrador 

heterodiegético, que tem como característica não participar do enredo como 

personagem, a narrativa cria uma proximidade com o leitor devido à linguagem 

utilizada, que ao empregar o recurso da dramatização, com o uso recorrente de 

diálogos, em que encena situações, além de uma linguagem menos formal, facilita a 

leitura, aproxima o interlocutor e transmite a sensação de que o texto está 

dialogando/interagindo com o leitor. Podemos constatar esses aspectos a todo 

momento na obra, pois mesmo quando as cenas não possuem diálogo, aparece a 

presença da simulação de discurso direto, como veremos abaixo: 
 

“LUNA CLARA, SEXTA FEIRA, NO FINALZINHO DA TARDE 
 
Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os 
acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna 
Clara, justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta.  
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Ela estava lá, sentada na beira da estrada como ficava todos os dias, 
esperando, esperando, esperando, esperando, esperando, 
esperando. 
“Será que é hoje que ele chega?” 
“É sim.” 
“Eu tenho certeza absoluta que ele chega hoje.” 
“Mas eu também tive certeza absoluta ontem.” 
Quando, de repente, um vento ventou do Sul para o Norte e 
desarrumou seus pensamentos. 
Um vento ali? 
Que novidade era aquela? 
Ela não conhecia o vento, não sabia muito dele e nem imaginou que 
ele gostasse tanto de brincar de derrubar o chapéu dos outros, “pára 
com isso, vento!”  
Mas o mais estranho mesmo ainda estava por acontecer. 
E aconteceu. 
[...] 
Coitado de Doravante.  
1. Perdeu a sorte; 2. Perdeu sua mulher, Aventura; 3. Perdeu a 
chance de conhecer a filha (que nem sequer sabia que um dia teria); 
4. Perdeu o sol ainda por cima. 
Tudo isso “juntodeumavez”, como ele mesmo dizia.  
Doravante tinha mania de juntar as palavras para apressar as coisas.  
Quando disse “euquerocasarcomvocêAventura” foi assim mesmo, 
desse jeito.” (FALCÃO, 2002, p.7; p.9) 

 
Ao analisar esse trecho, notamos que há a presença de marcação temporal 

bem definida, que aparece no título do capítulo e, também, no decorrer do enredo, 

percebemos, ainda a ruptura de parágrafos/períodos, que faz com que os períodos 

sejam curtos e frequentemente separados por pontuação final e início de um novo 

parágrafo.  

Além desses aspectos mencionados acima, devemos nos atentar à maneira 

como os pensamentos de Luna Clara aparecem, pois mesmo quando o discurso 

deveria ser registrado como um monólogo interior, Adriana Falcão recorre ao uso de 

discurso direto, fazendo com que haja a impressão de que o personagem está 

falando consigo mesmo, em voz alta, para que o leitor possa ouvi-lo. E, também, há 

a presença da marca de oralidade, o que facilita a leitura para o público 

infantojuvenil. 

Todos esses aspectos mencionados no decorrer deste trabalho, fazem parte 

do estilo de escrita adotado por Adriana Falcão, com o intuito de instigar o leitor e 

provocar um estranhamento em relação ao texto, além de proporcionar uma 

aproximação entre a obra e seus interlocutores. 
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Considerações finais 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar nossas investigações iniciais sobre 

Luna Clara & Apolo Onze, de Adriana Falcão, a partir de sua confluência de 

gêneros, que é em princípio romance, mas com traços de conto de fadas e conto 

maravilhoso. Durante o processo de análise desse livro, percebemos  que a mescla 

do gênero romance com conto de fadas e conto maravilhoso, possibilita a utilização 

dos recursos cênicos visuais e a linguagem em diálogos, que são aspectos típicos 

de textos dramáticos, o que confere à obra o dinamismo e a vincula a linguagem 

mais ágil dos áudio visuais dos textos contemporâneos. 

Portanto, para compor a narrativa a autora resgata os recursos estilísticos de 

gêneros tradicionais e os adapta à realidade atual de seus leitores, no qual o traço 

marcante é o uso recorrente de diálogos e uma linguagem menos formal, ou seja, a 

obra utiliza-se da oralidade assim como ocorria na tradição literária, em que havia a 

encenação das tragédias e comédias gregas. Sendo esse aspecto o que facilita a 

leitura e transmite a sensação de que o texto está dialogando/interagindo com o 

leitor.    

Acreditamos, ainda, que o uso desses recursos ocorrem devido à influência 

que Adriana Falcão traz do trabalho como roteirista de cinema, televisão e teatro.    

 
____________________________ 

1 Funções: afastamento; interdição; transgressão; interrogação; informação; manobra de engano; 
cumplicidade involuntária; dano; mediação; investidura do herói; prova qualificante; reação do herói; 
transmissão do objeto mágico; deslocamento; luta (prova principal); marca; vitória; reparação do 
dano; regresso; perseguição; salvamento; chegada do herói incógnito; impostura; prova glorificante; 
realização; reconhecimento do herói pela marca; desmascaramento do impostor; transfiguração; 
punição; casamento.  
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Introdução 

O objetivo deste artigo é apresentar o “Projeto de Leitura de Literatura” 

em sua concepção e em seu processo de aplicação, ele vem sendo realizado pela 

subárea de Letras, do Programa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES/Uni-

FACEF), nos 7º anos de Escolas Estaduais de Franca. Este trabalho consiste na 

aplicação do projeto, que tem dois objetivos principais: o primeiro que consiste na 

criação de oportunidades de formar o professor tendo em vista a associação de 

teoria e prática; e o segundo, consiste na contribuição com a melhoria do ensino das 

Escolas Estaduais, por meio da aplicação de práticas diferenciadas de leitura, 

interpretação e produção de textos. Nesse sentido, o texto é abordado tendo em 

vista seu contexto de produção e recepção, e a investigação sobre a produção de 

1sentidos a partir das relações entre plano de expressão e plano de conteúdo, a fim 

de preparar os estudantes para que eles sejam capazes de realizar a leitura dos 

amplos sentidos que a obra literária permite, além de obter como resultado 

produções textuais conectadas com a temática trabalhada. 

Além disso, pretendemos apresentar, neste artigo, uma breve 

discussão deste projeto, iniciado em 2011, que vem sendo aplicado desde então e 

que se fundamenta a partir das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e, 

também, nos estudos sobre leitura feitos por Durigan (2003) e sobre a teoria dos 

gêneros do discurso, de Bakhtin (2003). 

 

1 Pretensões e fundamentos 
 

Este projeto foi criado com o intuito de permitir que os licenciandos do 

curso de Letras do Uni-FACEF tivessem a oportunidade de vivenciar, na prática, a 
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rotina do trabalho do professor de Língua Portuguesa da escola pública em classes 

de sétimo ano do Ensino Fundamental, sobre leitura de textos literários, 

especificamente. Para que seja possível alcançar essa meta, os bolsistas passam 

por um acompanhamento com as professoras coordenadoras do PIBID, por meio de 

realização de encontros semanais, em que são tomadas decisões acerca do que 

será desenvolvido. 

Entendemos que essa rotina de trabalho, mencionada acima, 

compreende tanto as atividades em sala de aula quanto aquelas que são exteriores 

a ela, como planejamento e preparação anual, bimestral e semestral de aulas, 

realização de atividades de avaliação (preparo de provas, atividades, exercícios e 

sua correção) e re-planejamento, bem como participação em atividades da rotina 

escolar, como: reuniões de HTPC, conselhos de classe, reuniões de pais e mestres, 

etc. 

De acordo com o PCN, alguns dos objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa baseiam-se na ideia de que: 
[...] a língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que 
possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. 
Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber combiná-las em 
expressões complexas, mas apreender pragmaticamente seus 
significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas 
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas.  

 

Esta realidade se manifesta e se dá a conhecer por meio dos 

discursos/enunciados que constituem uma cultura e que mutuamente se relacionam, 

se interinfluenciam, sendo os textos produzidos entendidos como resultantes dessa 

atividade discursiva. Ainda citando o PCN:  

 
[...] o texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os 
gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 
São caracterizados por três elementos: 
. conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do 
gênero; 
. construção composicional: estrutura particular dos textos 
pertencentes ao gênero; 
. estilo: configurações específicas das unidades de linguagem 
derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor. 
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 Como se pode observar, a citação acima, retirada do PCN, é parte 

integrante do texto escrito pelo filósofo M. Bakhtin sobre gêneros do discurso, que se 

encontra em sua obra Estética da criação verbal (2003). É por meio dessas 

considerações que, no PCN, justifica-se o trabalho do professor de Língua 

Portuguesa com os mais diversos tipos de textos, tendo em vista sua estrutura 

construtiva e conteúdo temático que leve em conta sua contextualização histórica, 

sua orientação ideológica, além de suas relações intertextuais e interdiscursivas, a 

fim de permitir que o educando conheça e reconheça esses diferentes textos e, por 

meio de sua exploração efetiva, seja capaz de realizar leituras, além de desenvolver 

as habilidades necessárias para produzi-las.  

Assim, por meio deste projeto que vem sendo elaborado ao longo 

destes anos, percebe-se a necessidade de discutir os estudos de prática de língua 

portuguesa de forma que seja possível um aprofundamento teórico dos licenciandos 

e também do professor supervisor. Portanto temos como perspectiva proporcionar 

uma formação em que haja um compromisso constante com o estudo teórico e a 

investigação acerca de fundamentos para sua prática, em que devemos ter em vista 

soluções dos problemas que se apresentam em atividades cotidianas junto aos 

educandos. 
 

2 Procedimentos 
 

O projeto busca trabalhar especificamente com classes de sétimo ano 

do Ensino Fundamental e com a leitura de textos literários, visto que há uma 

necessidade de desenvolver nos estudantes o gosto pela leitura de literatura como 

forma de inseri-los em um nível de produção textual em que se encontram formas 

especiais de elaboração do plano de expressão e de conteúdo. Espera-se, que ao 

se aplicar esse trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental (ciclo II), os 

educandos adquiram as bases para um trabalho posterior, criando a perspectiva de 

sua continuação e aprofundamento. 

Assim, elegemos os textos de literatura para trabalhar visando o 

desenvolvimento de uma leitura, que contemple a exploração dos planos de 

expressão e de conteúdo mencionados das obras selecionadas, visto que em um 

texto literário o sentido se dá a partir da relação entre esses planos. Em princípio, 

privilegiamos o trabalho com poemas e narrativas (crônicas e contos) de autores 
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consagrados da Literatura Brasileira atentando-nos para a abordagem de aspectos 

de seu plano de expressão, tais como a identificação de recursos ortográficos, 

fônicos, gráficos, morfossintáticos, de pontuação, além da elaboração, em nível 

semântico, de linguagem conotada. 

 É importante destacar que os licenciandos envolvidos no projeto são 

orientados, primeiramente, a observar o trabalho que vem sendo realizado pelo 

professor. A partir desse trabalho de identificação de necessidades, os pibidianos, 

sob a orientação das coordenadoras e em conjunto com o professor, elaboram as 

propostas de atividades bem como a seleção dos textos literários a serem 

trabalhados e a metodologia de trabalho. 

Portanto, o que se pretende é que o encaminhamento das atividades 

dos licenciandos se inicie a partir das observações das atividades práticas 

realizadas em classe, seguidas da discussão conjunta sobre os problemas 

existentes a fim de se planejar ações que possam solucioná-los.  

 
3 Alguns resultados 

 

Ao longo do ano de 2014, aplicamos nas Escolas Estaduais, atendidas 

pelo PIBID, atividades relacionadas ao gênero de Cordel. Para isso, apresentamos 

inicialmente aos estudantes os cordéis populares do nordeste, como “Seu Lunga” de 

Anchieta Dantas e “Romance do Pavão Misterioso” de José C. de Melo Rezende, de 

maneira que os alunos percebessem a estrutura presente nas obras, como rimas, 

metrificação e temas, além de mostrar quais os narradores e tipos de discurso que 

aparecem nesses cordéis. 

Em seguida, para aprofundar o conhecimento sobre o gênero 

cordelístico, selecionamos fragmentos da obra Auto da Compadecida de Ariano 

Suassuna, visando mostrar aos educandos a relação que há entre os cordéis e essa 

obra.  

Neste ano letivo de 2015, estamos trabalhando com autobiografia, 

memória e ficção, a partir da obra Infância de Graciliano Ramos e, posteriormente, 

iremos relacioná-la com as pinturas de Cândido Portinari, pois as obras deste pintor 

retratam sua da infância em Brodósqui. Para alcançarmos esse objetivo, iniciamos 

as atividades com a apresentação da forma poética do “Hai-cai”, mostrando sua 
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estrutura, metrificação, elementos de linguagem e temas, relacionando esse tipo de 

texto com as obras do pintor Vicent Van Gogh. Escolhemos esse tema para 

introduzir as atividades, pois a partir dele é possível mostrar aos educandos como a 

memória e as experiências concretas se refletem no sujeito-artista, que as reelabora 

e transforma em expressão artística, o que se relaciona com as obras de caráter 

autobiográfico e memorialístico, em que a vida se faz presente tanto nas obras tanto 

literárias como nas pinturas  

É importante salientar que todas as atividades aplicadas têm como 

objetivo desenvolver a leitura e a produção textual, em que os alunos apliquem o 

conhecimento apreendido durante as aulas aplicadas.  

 

4 Considerações finais  
 
Como discutimos anteriormente, ao desenvolvermos esse projeto, 

visamos à possibilidade de criar oportunidades aos licenciandos do curso de Letras 

do Uni-FACEF de vivenciar, na prática, a rotina de um professor de Língua 

Portuguesa e, consequentemente, desenvolver no bolsista habilidades efetivas que 

o preparem melhor para a prática docente. 

Percebemos que o desenvolvimento deste projeto tem gerado tanto 

uma melhoria na aprendizagem dos alunos das escolas atendidas pelo PIBID, como 

também tem contribuído profundamente com a melhora na atuação dos professores 

supervisores, visto que o projeto cria condições para a formação e reflexão sobre o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Além dos resultados citados acima, notamos que a oportunidade de 

proporcionar aos licenciandos do Uni-FACEF essa vivência da docência e o contato 

direto com a sala de aula tem contribuído intensamente para o enriquecimento na 

formação desse futuro docente, de maneira que o licenciando acaba por 

desenvolver a consciência da necessidade da formação teórica e da importância em 

sempre buscar o aperfeiçoamento e atualização seus conhecimentos no âmbito do 

conteúdo e, também, sobre as questões didáticas.    

Assim, concluímos que o projeto tem sido de extrema importância para 

uma boa formação, pois é através dele que se torna possível a interação dos 

licenciados com os educandos e toda a rotina escolar, a qual é fundamental para 

que haja a construção gradativa não só da consciência sobre a importância das 
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bases teóricas, mas, também, a reflexão sobre qual é a maneira mais eficaz para 

desenvolver nos alunos, dos anos iniciais do Ensino Fundamental (ciclo II), o gosto 

pela leitura de literatura, tornando-os capazes de desenvolver uma prática de leitura 

que contemple tanto o plano de expressão, quanto plano de conteúdo. 
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Introdução 

O presente trabalho versa sobre a tendência legislativa flexibilizatória legal da 

jornada de trabalho no Brasil como fator de precarização das relações trabalhistas, 

pois, apesar de vista como propulsora do estabelecimento de condições de trabalho 

supostamente melhor adaptadas aos interesses de empregados e empregadores, 

tem autorizado o elastecimento da jornada laboral, razão pela qual se revela 

oportuno discutir a utilidade e eficácia dessas novas medidas, debatendo-se as 

premissas adotadas como fundamento para sua legitimação.  

A limitação da duração diária do trabalho foi uma das primeiras reivindicações 

do operariado, de modo que a regulação da jornada se constituiu, historicamente, no 

marco inicial do Direito do Trabalho, disciplina originada da necessidade de se 

equalizar o desequilíbrio contratual existente na relação entre empregado e 

empregador. Foi assim que se iniciou a luta humana pela diminuição da jornada de 

trabalho, considerada como reivindicação chave dos trabalhadores. Logo, verifica-se 

sintomático o avanço dessa tendência legislativa flexibilizatória. 

                                                           
1 Discente do 5º ano de Direito na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
– Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Correio eletrônico: 
gabrielleota@hotmail.com 
2 Discente do 5º ano de Direito na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
– Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Correio eletrônico: 
a.cris.direito@gmail.com 
3 Professor de Direito na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus de Franca (SP). Doutor em Direito do Trabalho 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Largo São Francisco (USP). Membro 
Pesquisador do Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, Seção Brasileira da Societé 
Internacionale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Correio eletrônico: 
victorhugo.professor@gmail.com.  
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A intensificação e a flexibilização se configuram como consequências de um 

processo generalizado de vulnerabilização das condições de trabalho, que, por 

vezes, deságua em acidentes de trabalho ou adoecimentos ocupacionais, fenômeno 

que não afasta as extensas jornadas cumpridas pelos trabalhadores como uma das 

mais importantes causas para a ocorrência dos infortúnios laborais. Partindo de tais 

pressupostos, o objetivo deste artigo é apresentar a flexibilização como 

manifestação do atual processo de precarização do trabalho. 

Para atingir esse propósito, tecer-se-ão considerações e reflexões sobre a 

evolução histórica da normatização da jornada de trabalho, sobretudo, a partir dos 

processos de reestruturação produtiva das últimas décadas, com vistas a melhor 

compreender o presente momento e as concepções antagônicas do termo 

flexibilização, bem como discutir os fundamentos da flexibilização e confrontar a 

adequação dessa tendência legislativa com a finalidade por ela perseguida e os 

valores tutelados pela disciplina da jornada de trabalho, de tal sorte que se avalie a 

relação entre as normas postas e a devida proteção à saúde do trabalhador.  

 

1 A limitação da duração do trabalho 

  De acordo com Vólia Bonfim Cassar, o trabalho sempre foi exercido pelo 

homem. Na Antiguidade, o homem trabalhava para se alimentar, defender e se 

abrigar. Todavia, a formação de tribos propiciou o início das lutas pelo poder e 

domínio e, consequentemente, o surgimento da escravidão que, no mundo greco-

romano, derivava do fato de nascer de mãe escrava, de ser prisioneiro de guerra, de 

condenação penal, de descumprimento de obrigações tributárias, de deserção do 

exército, entre outras razões. Nessa forma de trabalho, confiava-se ao escravo a 

execução dos serviços considerados vis e penosos, impondo-lhes a perda da posse 

de si mesmos em favor de terceiros (CASSAR, 2007). 

 Amauri Mascaro Nascimento acrescenta que a palavra trabalho tem origem 

no latim tripallium, que por sua vez significava um instrumento de tortura. Com a 

expansão do número de escravos, a manutenção desta forma de estrutura social se 

tornou inviável, sendo substituída pela servidão coletiva na Idade Média. Com o 

advento da Revolução Industrial, no final do Século XVIII e início do Século XIX, 
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mudou-se o paradigma das relações de trabalho até então vigentes; tal Revolução, 

ainda que tenha inovado o entendimento de trabalho através da sofisticação 

tecnológica por ela inaugurada, também propiciou o aumento intensivo e extensivo 

da jornada de trabalho, considerada por alguns autores uma nova forma de 

escravidão (NASCIMENTO, 2004). 

O fenômeno da industrialização favoreceu o surgimento de um campo minado 

de miséria e desigualdade nunca antes vista, contribuindo para a formação do 

movimento operário e do nascimento de movimentos sociais que reivindicavam 

melhores condições de trabalho e apresentavam contestações ao sistema, em 

busca da dignidade humana. Em um mundo marcado pela desigualdade econômica 

e social, exsurgiu a necessidade da elaboração de normas para garantir o equilíbrio 

do ambiente de trabalho em seus mais diversos aspectos, de modo a não 

comprometer a saúde do trabalhador. 

A criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi um marco na 

proteção dos direitos dos trabalhadores no âmbito internacional. Na primeira reunião 

da Conferência Internacional do Trabalho, ainda em 1919, aprovou-se a Convenção 

nº 1, que fixava a jornada máxima de oito horas diárias e 48 horas semanais, 

fazendo restrições ao trabalho extraordinário. A partir desse momento, o Estado 

deixou de ser abstencionista e se tornou intervencionista nas relações de trabalho. 

No decorrer dos anos, conferiu-se a progressiva redução da jornada de 

trabalho, tendo em vista os movimentos envergados para a tutela da saúde do 

trabalhador. Outro fundamento para a limitação da jornada laboral é a sua natureza 

jurídica mista. Num primeiro plano, apresenta uma natureza pública, pois é interesse 

do Estado limitar a jornada de trabalho de modo que o trabalhador possa descansar 

e não se ative em jornadas extensas. Num segundo plano, revela uma natureza 

privada, pois a partes contraentes podem fixar jornadas inferiores às previstas na 

legislação. 

No Brasil, os primeiros debates sobre o Direito do Trabalho refletiam muito 

mais leituras realizadas sobre o mundo europeu do que a observação de fatos e 

problemas sociais verificados no país. Apenas no início do Século XX é que se 

verificou o crescente interesse dos legisladores pelas questões trabalhistas dos 

operários. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, marco do aparecimento do 
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Direito do Trabalho no Brasil, e em 1934, foi criada a Justiça do Trabalho pela 

Constituição da República. 

Na visível necessidade de modernização das leis trabalhistas, que deveriam 

acompanhar os movimentos sindicais e os direitos coletivos, foram regulamentadas, 

durante a política trabalhista de Vargas, a redução da jornada de trabalho, o repouso 

semanal remunerado, o décimo terceiro salário, o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e o vale-transporte, visando ao benefício e ao bem-estar do trabalhador. A 

doutrina assentou-se, com pequenas variações, na determinação de fundamentos 

biológicos, sociais e econômicos, que não deixam de ser atuais. 

A legislação adotou, como regra, um limite para a duração da jornada (oito 

horas) e a previsão de pagamento de adicional remuneratório no caso de labor 

excedente ao limite fixado. A crítica à legislação trabalhista é marcada pelo 

reducionismo da discussão, de modo que se parte de determinadas premissas sem 

uma efetiva demonstração de fundamentos que lhes dessem respaldo, como a sua 

suposta rigidez, que parece ter sido admitida como existente apenas para facilitar a 

defesa da modificação de posturas na relação entre empregado e empregador e a 

revogação de garantias sociais. Destaque-se que os principais direitos trabalhistas 

do empregado brasileiro estão em conformidade com a normatização verificada no 

âmbito internacional, orientada pelas Convenções e Recomendações da 

Organização Internacional do Trabalho. 

A Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 (CRFB) também 

disciplinou inúmeros direitos trabalhistas, promovendo a inclusão social dos 

trabalhadores por todo o país. O art. 7°, XIII, aduz que são direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a 

duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 

semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 

acordo ou convenção coletiva de trabalho, regra esta que se aplica aos 

trabalhadores urbanos, rurais, avulsos e domésticos, independentemente de não 

serem contratados sob o regime celetista. A CRFB, portanto, através de uma norma 

exegética, imperativa e inflexível, inovou ao permitir a flexibilização de alguns 

direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva, levantando o questionamento 
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sobre a legitimidade deste processo diante das normas imperativas sobre duração 

do trabalho. 

Com efeito, a negociação coletiva é um instrumento legítimo nos casos 

constitucionalmente previstos, contanto que seja realizada de forma razoável, já que 

as prolongadas jornadas são substancialmente prejudiciais à saúde e segurança do 

trabalhador, aumentando os riscos de acidentes do trabalho e doenças laborais. 

Parte da doutrina se posiciona a favor da flexibilização da jornada, 

argumentando que as normas pátrias, incluindo as que se referem ao tema da 

duração do trabalho, são extremamente rigorosas e prejudiciais à empresa por 

engessarem o mercado. Tal processo fomentaria a continuidade da empresa e da 

relação de emprego em momentos de crise econômica, pois, diminuindo-se direitos 

e encargos trabalhistas, beneficiar-se-iam todos os setores da economia. Para outra 

corrente doutrinária, porém, a flexibilização implicaria em redução ainda maior dos 

direitos trabalhistas, além do já permitido em lei, em ofensa ao artigo 2º da CLT e à 

cláusula rebus sic stantibus no Direito do Trabalho, ao pretender que as normas 

juslaborais se ajustem aos ditames das flutuações econômicas, representando um 

retrocesso na história do Direito do Trabalho e na proteção do hipossuficiente. 

O crescimento econômico foi gerado, na realidade, à custa de muitas perdas 

impostas aos trabalhadores. Assim, tal processo deve ser realizado da forma menos 

onerosa ao trabalhador para que seus direitos não sejam suprimidos, visto que, no 

momento atual, constatam-se retrocessos sociais importantes em relação às três 

décadas anteriores, traduzidos na crescente precarização do trabalho, evidenciando 

a relação entre o processo de precarização hodierno e a perda da estabilidade nas 

relações laborais. 

O trabalho determina a identidade social da grande maioria das pessoas, para 

quem ele se revela como única forma de preservação da própria sobrevivência. Se o 

trabalho é uma necessidade inevitável, o tempo destinado a ele constitui o núcleo 

que determinará o espaço restante para a satisfação de outras necessidades do 

indivíduo. Logo, o gerenciamento da vida do sujeito está condicionado ao seu ritmo 

de trabalho. Nesse passo, descortina-se a importância do tempo destinado ao 

trabalho e da questão relativa à proteção da integridade e saúde física e psíquica do 

trabalhador. 
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2 A tendência legislativa flexibilizatória da jornada de trabalho 

Durante o século XX, grandes mudanças foram levadas a cabo nos padrões 

de gestão das empresas, sobretudo nas últimas duas décadas, resultando em uma 

intensa reestruturação do sistema produtivo e uma forte flexibilização das relações 

trabalhistas como fruto da crescente abertura dos mercados internacionais 

(ALCÂNTARA, 2010). 

  As modificações que atingiram as empresas têm determinado inegáveis e 

substanciais alterações na organização, gerenciamento e aproveitamento do uso do 

trabalho humano na relação de emprego. O desenvolvimento tecnológico, embora 

tenha diminuído o esforço físico, gerou uma competição desigual entre as empresas 

e acabou por acelerar o ritmo de trabalho, interferindo, diretamente, na vida pessoal 

dos sujeitos, haja vista a crescente necessidade de demonstração de agilidade e 

capacidade de adaptação a novas realidades. Manifesta-se, em face disso, uma 

tendência à reorganização do tempo de trabalho. 

  O fenômeno da flexibilização, per se, visa assegurar um conjunto de regras 

mínimas ao trabalhador, tendo o contrapeso de manter a sobrevivência do 

empregador e da empresa, por meio da alteração e readaptação de comandos 

legais. Amauri Mascaro Nascimento o conceitua como 

o afastamento da rigidez de algumas leis para permitir, diante de 
situações que a exijam, maior dispositividade das partes para alterar 
ou reduzir as condições de trabalho. Mas a flexibilização 
desordenada do direito do trabalho faria dele mero apêndice da 
Economia e acabaria por transformar por completo a sua fisionomia 
originária, uma vez que deixaria de ser uma defesa do trabalhador 
contra a sua absorção pelo processo econômico para ser 
preponderantemente um conjunto de normas destinadas à realização 
do progresso econômico, atritando-se com a sua finalidade, que é a 
proteção do trabalhador diante da sua inferioridade econômica no 
contrato de trabalho (NASCIMENTO, 2004, p. 75). 

 

A flexibilização da legislação trabalhista brasileira não é fenômeno recente, 

porquanto se revela em medidas legislativas adotadas desde a década de 60, sendo 

divulgada, a partir dos ditames do capital, como a possibilidade que o trabalhador 
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teria de fazer o seu próprio ritmo de trabalho, sustentando-se em um discurso que 

prega a necessidade de modernização da legislação trabalhista nacional. 

De acordo com Arnaldo Lopes Süssekind et al, 

a flexibilização pressupõe a intervenção estatal, ainda que básica, 
com normas gerais abaixo das quais não se podem conceber a vida 
do trabalhador com dignidade, não se confundindo com a 
desregulamentação do Direito do Trabalho, que retira a proteção do 
Estado ao trabalhador, permitindo que a autonomia privada, individual 
ou coletiva, regule as condições de trabalho e os direitos e 
obrigações advindos da relação de emprego (SUSSEKIND, 2003, p. 
202-203). 

 

Somente são passíveis de flexibilização os direitos de indisponibilidade 

relativa, assim considerados aqueles de caráter privado, não previstos 

constitucionalmente ou em Lei. Essa tendência flexibilizatória revela um novo 

cenário, no qual não mais se assiste à antiga disputa entre as reivindicações 

operárias e a resistência empresarial, mas a uma ofensiva do setor empresarial 

sustentada pelo discurso da competitividade, globalização e modernidade. 

Os principais argumentos utilizados em favor da flexibilização da norma 

trabalhista brasileira se voltam a conferir maior competitividade à empresa, mediante 

maior liberdade de administração da mão-de-obra e redução de seu custo, e a 

combater o desemprego e a contratação informal e irregular. Claramente, os 

interesses econômicos têm sido mascarados em um discurso que enaltece as 

melhorias sociais, pois a experiência demonstra que não há como se verificar nestes 

argumentos alguma vantagem efetiva para os empregados. 

Este sistema tem revelado mais perdas do que ganhos aos trabalhadores. É 

inegável a conclusão de que a flexibilização da jornada de trabalho é efetivamente 

útil apenas como forma de conferir maior liberdade ao empregador na administração 

de seu empreendimento e como instrumento para a redução dos custos. No campo 

das relações de trabalho, diluiu-se a nítida linha de separação entre incluídos e 

excluídos, implicando uma crescente fragilização dos trabalhadores estáveis e uma 

persistente produção de instáveis (ANCÂNTARA, 2010). 

Numa sociedade em que o trabalho ainda ocupa um espaço/tempo central na 

vida social e individual, sua precarização dificulta o processo de identificação e 
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construção do sujeito, tornando mais complexa a alienação/estranhamento do 

trabalho (FRANCO; DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010). Consolida-se, no 

imaginário social, a noção de descartabilidade das pessoas, de naturalidade da 

insegurança e da competição de todos contra todos, ancorada na fragilização dos 

vínculos, nas rupturas de trajetórias profissionais e na perda da perspectiva de 

carreira. 

Assim, conforme ressaltado por José Eduardo Alcântara, o mito da rigidez 

trabalhista no Brasil e o discurso da exigência de competitividade diante do processo 

de globalização contribuíram para que a flexibilização avançasse sobre a disciplina 

do tempo destinado ao exercício de atividade laboral, tratando-se esta de uma 

instituição elementar ao Direito do Trabalho (ALCÂNTARA, 2010).  

 

3 Forma de flexibilização da jornada de trabalho 

  O estudo dos efeitos da jornada de trabalho excessiva no tocante à satisfação 

dos direitos fundamentais dos trabalhadores, sobretudo do direito à saúde, necessita 

se ater a dois aspectos da ordenação do tempo de trabalho: o quantitativo, que diz 

respeito a sua duração, bem como o qualitativo, que se refere à distribuição da 

jornada de trabalho. Com efeito, atualmente destaca-se a vertente qualitativa da 

jornada de trabalho, embora seja relevante a análise de outras categorias 

relacionadas ao tema, em especial da prorrogação derivada dos acordos de 

compensação (banco de horas).  

  Encontra-se prevista na legislação brasileira uma forma de flexibilização da 

jornada laboral, que já domina o cenário europeu, especialmente, o espanhol. A Lei 

Maior permite a prorrogação diária da jornada de trabalho por meio da compensação 

de horários, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Prevista na 

Consolidação das Leis do Trabalho desde o ano de 1973, essa compensação 

somente se realizava através do módulo semanal, qual seja, 44 horas por semana. 

O art. 6º da Lei nº 9.601/1998, em vigor desde 22 de janeiro de 1998, promoveu a 

alteração do § 2º do art. 59 da CLT, passando este dispositivo a permitir a 

compensação quadrimestral de horários, intitulada de “banco de horas”. Ainda não 

suficiente, estabeleceu-se o cômputo anual da jornada de trabalho também no 

Brasil, demasiadamente perverso, e que permite a compensação do excesso de 
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horas trabalhadas no período de um ano, condicionada apenas à observância do 

limite máximo de dez horas diárias.  

Referido instituto tem sido refutado por parte da doutrina brasileira, o que se 

reflete na jurisprudência, com o fundamento de que o denominado banco de horas – 

que passou a ser objeto de negociação coletiva em diversas categorias profissionais 

e econômicas – consiste, na verdade, em um total desvirtuamento da compensação. 

De fato, permitir que o empregador exija trabalho suplementar dos empregados 

habitualmente e durante vários meses do ano, facultando-lhes compensar o excesso 

de horas trabalhadas com a redução do horário de trabalho em outros dias (quase 

sempre da forma que melhor lhe convier), significa transferir os riscos da atividade 

econômica para o trabalhador, em manifesta violação à norma de ordem pública 

insculpida no caput do art. 2º da CLT. Assim sendo, o trabalhador fica exposto à 

provável exigência do empregador à prestação de horas suplementares nos 

períodos de maior produção ou de vendas, sendo induzido a compensar a jornada 

excedente em épocas de baixa produtividade ou de vendas escassas. 

Constata-se que o chamado banco de horas é duplamente prejudicial ao 

trabalhador. A princípio, pois este prestará inúmeras horas extras sem receber o 

adicional correspondente; e também, porque essa prestação continuada de horas 

extraordinárias certamente afetará a sua saúde. Por tal razão alguns autores 

entendem inconstitucional a MP nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, que conferiu 

nova redação ao § 2º do art. 59 da CLT, para permitir o banco de horas no período 

de um ano, que vem a se tratar, pois, de uma violação irresponsável da 

Constituição, tanto à norma particular a respeito da compensação semanal quanto 

aos princípios que são a base da sociedade brasileira. 

 

4 O excesso do tempo de trabalho e os resultados perversos na saúde 
dos trabalhadores 

Não há dúvidas de que o comprometimento da saúde do trabalhador é um 

fenômeno multicausal, sendo inúmeros os fatores no curso da relação de emprego 

que competem para que tal fato suceda. Neste sentido, há autores, como José 

Antônio Ribeiro de Oliveira Silva (2013), que se orientam no sentido de que o 
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excesso de tempo de trabalho é uma das causas do surgimento dos infortúnios 

laborais, sobretudo fadiga, acidentes de trabalho, estresse e adoecimentos 

ocupacionais. Assim, impõe-se o estudo investigativo dos reflexos perversos da 

flexibilização da jornada laboral na saúde do trabalhador enquanto um direito 

humano, ocupando-se dos fundamentos atrelados ao instituto em comento à luz dos 

entendimentos jurídico-científicos sobre o tema. 

É crescente o distanciamento entre as práticas organizacionais e os direitos 

sociais conquistados, decorrendo das atuais contradições entre modernização e da 

expansão da precarização social e do trabalho evidente prejuízo para a saúde do 

trabalhador. As grandes modificações levadas a efeito na organização empresarial, 

destacadamente quanto à jornada de trabalho, têm provocado considerável aumento 

do estresse laboral, bem como de inúmeras doenças do trabalho, traduzindo-se, 

muitas vezes, na perda de direitos arduamente conquistados pelos movimentos 

sociais, na crescente vulnerabilização das condições de trabalho e na banalização 

da injustiça social e da violência no trabalho. Constata-se que há uma íntima relação 

entre a limitação da jornada de trabalho e a saúde dos trabalhadores, dado que 

elementos centrais do trabalho tornam-se cada vez mais passíveis de alteração e 

ajuste pelas empresas, conforme a demanda pela sua produtividade. Significa dizer 

que o tempo de trabalho flexibilizado impõe novas dinâmicas no modo de vivenciar o 

trabalho, assim como afeta toda a vida social dos trabalhadores, que, submetidos a 

condições precárias, principalmente a jornadas extensas ou sem as pausas 

suficientes e adequadas, expõem-se, frequentemente, à ocorrência de acidentes 

trabalhistas. 

Enfrentar a precarização social requer o cumprimento eficaz da vigente 

legislação do trabalho e mudanças na mentalidade e cultura trabalhista, 

proporcionando condições de trabalho mais bem adaptadas aos interesses dos 

trabalhadores. A legislação trabalhista brasileira já conta com um arcabouço 

infraconstitucional para a preservação da saúde dos trabalhadores. O art. 157, I, da 

CLT, por exemplo, imputa às empresas a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

regras de segurança, enquanto o seu inciso II prevê a instrução dos empregados, 

através de ordens de serviço, quanto às precauções para evitar acidentes do 

trabalho ou doenças ocupacionais. O art. 158 atribui aos empregados o encargo de 
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observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções 

acima referidas. Ademais, o art. 21-A da Lei nº 8.213/1991 prevê a caracterização da 

natureza acidentária da incapacidade apresentada, quando constatado nexo técnico 

epidemiológico entre o trabalho e a lesão, decorrente da relação entre a atividade da 

empresa e a entidade motivadora da incapacidade elencada na Classificação 

Internacional de Doenças (CID). Para afastá-lo, conforme preceituado nos 

parágrafos 1º e 2º, cabe ao empregador o ônus de demonstrar a inexistência do 

nexo, o que inclui a comprovação de que tomou todas as providencias necessárias 

para a precaução e a prevenção da ocorrência da lesão. Isso porque a empresa é 

considerada responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de 

proteção e segurança da saúde do trabalhador (§ 1º do art. 19). 

Importante instrumento normativo da OIT, a Convenção nº 155 foi aprovada 

pela 67ª Conferência Internacional do Trabalho em 1981, em Genebra, sendo 

ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2/1992 e promulgada pelo 

Decreto nº 1.254/1994. Tal dispositivo internacional versa sobre a saúde e 

segurança dos trabalhadores, determinando, expressamente, que o país signatário 

estabeleça uma política nacional que vise à prevenção de acidentes e danos à 

saúde decorrentes do trabalho, com vistas a reduzir as causas e os riscos inerentes 

ao meio ambiente do trabalho. Não se olvide que, no ordenamento jurídico brasileiro, 

as convenções da OIT, devidamente ratificadas, são fontes formais justrabalhistas. 

Nesse contexto, merece especial atenção o que preconiza a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, em seu art. XXIII, cujo dispositivo dispõe que toda pessoa 

tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis 

de trabalho e à proteção contra o desemprego.  

Hannah Arendt (2007) elenca o trabalho como um dos aspectos da condição 

humana e destaca contornos típicos de atividade relacionada à transformação de 

coisas naturais em artificiais, que o ser humano impôs a sua própria espécie e à qual 

tem se submetido para permanecer em sociedade, ou seja, para viver em 

coletividade. O trabalho detém, como pré-requisito, o labor, o qual constitui um 

processo biológico necessário para a sobrevivência do indivíduo e da espécie 

humana. Conforme preceituado por Hannah, para que o mundo dê curso à vida é 

preciso transformar o abstrato em matéria, o impalpável no papável (ARENDT, 
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2007). Constitutivo de sociedades ocidentalizadas e capitalistas, pautadas pelo valor 

de troca, o trabalho consiste em um instrumento possibilitador das relações entre os 

indivíduos, devendo-se, em face disso, primar pela dignidade humana dos 

trabalhadores. 

Assim, a temática relativa à proteção da saúde do trabalhador, alçada a nível 

constitucional, tem como premissa o princípio da dignidade da pessoa humana, 

adotado como fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, 

III, da Lei Maior. Portanto, verifica-se que a proteção jurídica da saúde do 

trabalhador, assim como de sua vida e integridade física (art. 6º, CF), relaciona-se 

diretamente com a salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana, de 

modo que sua proteção não deve se restringir à medicina e à segurança do trabalho, 

estendendo-se a todo o meio ambiente do trabalho e à limitação da jornada laboral 

como uma medida de saúde pública.  

Ao assegurar em seu art. 7º os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a 

Constituição Federal garantiu a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança. Inclusive, o art. 196 do Diploma 

Constitucional dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Para além dos fundamentos jurídicos, a necessidade de limitação da jornada 

de trabalho pode ser demonstrada através de critérios fisiológicos. Cientistas 

constataram que o organismo humano sofre desgastes – inclusive, decorrendo a 

instalação da fadiga – quando, em atividade prolongada, queima as energias 

acumuladas em maior proporção. Os fisiologistas explicam que dentre os fatores 

que concorrem para a formação das toxinas da fadiga, encontram-se a perda de 

oxigenação do sangue, o aumento de sua taxa hidrogênica e a formação excessiva 

de ácido láctico e de CO3H2. Isso tem lugar, por exemplo, no trabalho exercido em 

horas extraordinárias, em situações de exaustão e esgotamento em razão do 

aceleramento do ritmo da prestação (OLIVEIRA, 2002). Não havendo o descanso 

necessário para a recuperação, verifica-se a conversão em fadiga crônica, 

culminando, até mesmo, em doenças incapacitantes ou na abreviação da morte. 
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Além da fadiga muscular, a fadiga cerebral também é uma fonte considerável de 

problemas de saúde, ante as suas consequências perniciosas ao organismo 

humano. Por isso, principalmente a partir da década de 1990, aumentou 

consideravelmente o índice de estresse e as doenças mentais dos trabalhadores, 

submetidos cada vez mais a uma maior carga de trabalho e a uma jornada com 

duração excessiva (SILVA, 2013).  

Em estudo sobre a influência do excesso de tempo de trabalho na segurança 

e na saúde dos trabalhadores, Anne Spurgeon (SPURGEON, 2003 apud SILVA, 

2013) constatou que os trabalhadores da indústria, no Japão, quando se ativaram 

em horas extras, tiveram aumentados os problemas de saúde mental. Com efeito, é 

assustador o número de morte súbita e suicídio naquele país, sendo que foram 

registrados 1.257 casos oficiais de suicídio relacionado ao trabalho, já em 1996. O 

estudo de 203 casos de morte súbita (karoshi) constatou que dois terços deles 

ocorreram porque os trabalhadores se ativaram regularmente em mais de 60 horas 

por semana, mais de 50 horas extras por mês ou mais da metade de suas férias 

antes dos ataques cardiovasculares fatais. 

No Brasil, de 2001 a 2008, houve um aumento de 60% de casos de acidentes 

do trabalho e, de 2006 a 2008, de 586% de LER/DORT. Segundo o Anuário 

Estatístico de Acidentes do Trabalho, ocorreram 551.023 acidentes com 

Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) em 2008. Tão somente as doenças 

ocupacionais representam mais de 3% (20.356) das CATs emitidas. José Antônio 

Ribeiro de Oliveira Silva constatou uma expressiva subnotificação de acidentes, 

sobretudo de adoecimentos relacionados ao trabalho, visto que a maior parte dos 

processos trabalhistas que envolvem a questão traz à tona casos de doenças 

ocupacionais, não de acidentes típicos (SILVA, 2013). Em suma, há no Brasil mais 

de 700 mil acidentes de trabalho por ano e uma média de sete mortes por dia, sendo 

que os gastos da Previdência Social com acidentes de trabalho somam R$ 10,4 

bilhões por ano (GEMIGNANI; GEMIGNANI, 2012). 

Não se olvide que a limitação temporal do trabalho justifica-se não somente 

pelo aspecto fisiológico, devendo-se observar também o aspecto moral jungido ao 

direito legítimo do trabalhador de desfrutar de sua vida pessoal, desenvolvendo-se 

intelectual, moral e fisicamente. Mediante a compreensão dos mencionados 
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fundamentos, não há que se permitir extensas jornadas de trabalho, ante a 

necessidade dos períodos de descanso, devendo todos os organismos sociais lutar 

pela diminuição da carga horária efetivamente trabalhada e do nível de 

produtividade exigido atualmente pelas empresas. 

A fim de reverter o paradoxo que encerra o trabalho contemporâneo, deve-se 

compreender a limitação da jornada laboral essencialmente como uma medida de 

saúde pública, uma vez que a redução do trabalho previne os efeitos decorrentes da 

fadiga, aumenta a capacidade produtiva do trabalhador, diminui o número de 

acidentes de trabalho, possibilita o desenvolvimento da personalidade e a 

conciliação da vida pessoal, familiar e laboral, além de ampliar o número de novos 

postos de trabalho. A redução da jornada laboral exsurge como um poderoso 

instrumento de resgate da dignidade no trabalho, contribuindo para a geração de 

emprego e para as políticas de saúde pública, e evitando o comprometimento da 

empregabilidade futura do trabalhador. Em verdade, cria-se um círculo virtuoso em 

beneficio de todos os envolvidos. Não apenas o trabalhador, mas também o 

empregador aufere benefícios, na medida em que não perde os recursos investidos 

em treinamento e conta com um empregado saudável, havendo considerável 

redução do número de acidentes e doenças profissionais, com consequente 

diminuição dos gastos previdenciários com auxílio-doença e aposentadorias 

precoces.  

 

5 Limitações à flexibilização da jornada de trabalho 

  A história do trabalho assalariado no Brasil e no mundo é marcada por uma 

trajetória de superexploração da mão-de-obra em busca da maximização do lucro 

empresarial e do aumento da produtividade, bem como pela disputa pelo mercado 

entre a concorrência. Ricardo Antunes, por Camila Alves Lima et al, aponta para  

uma crise estrutural que atinge a “dessociabilização contemporânea”, 
ou seja, a destruição da força humana que trabalha, estimulando sem 
precedentes a competitividade e individualismo, e eliminando-se os 
direitos sociais garantidos ao longo de intensas e duradouras lutas e 
adoecem aqueles que vivem do trabalho. O ser humano, enfim, é 
“destruído” e precarizado em prol da manutenção do ciclo reprodutivo 
do capital (LIMA; BARROS; AQUINO, 2012). 
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  O tempo destinado ao trabalho, como já visto, interessa não apenas aos 

contratantes da relação de emprego, mas a toda sociedade. Todavia, o avanço da 

precarização e do despertencimento social tende a apagar os referenciais de limites 

biopsicossociais dos seres humanos no trabalho, a exemplo das noções de jornada 

de trabalho normal e de hora extra. 

  A admissão da flexibilidade tem contribuído para vergar a rigidez das regras 

relativas à duração do trabalho. Com isso, fica facilitada e barateada a prestação do 

trabalho além de oito horas diárias, limite sustentado internacionalmente por 

relevantes fundamentos biológicos e sociais, bem como em razões de ordem 

econômicas. A limitação do tempo de trabalho encerra um tríplice aspecto: a 

duração de trabalho, o repouso semanal e as férias anuais. Assim é que as 

primeiras leis trabalhistas de cunho protecionista se ocuparam da limitação da 

jornada de trabalho, procurando fixar parâmetros razoáveis dentro do que o 

trabalhador poderia suportar. O tempo havido entre o início e o término da jornada 

laboral constitui um modo para medir não apenas o trabalho produzido, mas também 

para mensurar a capacidade de resistência do ser humano em suportar determinada 

jornada de trabalho, bem como para a promoção pelo empregador da devida 

retribuição pelo período de efetivo trabalho havido em seu proveito. 

A preocupação das classes trabalhadoras em promover a limitação do tempo 

de trabalho ocorre não somente em atenção ao aspecto biológico, visando combater 

a fadiga e os males que possam advir do excesso no trabalho diário, vez que a 

saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas, sobretudo, para garantir a 

redução do risco de doenças e outros agravos, mediante a utilização de políticas 

públicas, com relevo para o caráter social desta limitação, que objetiva promover o 

convívio social e com a família, além do acesso ao lazer e à religião. 

  Assim já ponderava o Papa Leão XIII, em sua Encíclica sobre a condição dos 

operários, a célebre Rerum Novarum: 

A atividade do homem, restrita como a sua natureza, tem limites que 
não se podem ultrapassar. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, mas 
é preciso que de quando em quando se suspenda para dar lugar ao 
repouso. Não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo 
do que as forças permitem. Assim, o número de horas de trabalho 
diário não deve exceder a força dos trabalhadores, e a quantidade de 
repouso deve ser proporcionada à qualidade do trabalho, às 
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circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos 
operários (DE SANCTIS, 1972, p. 36). 

 

  Em vista do exposto, é forçoso concluir que a flexibilização da jornada deve 

ser mais bem disciplinada, a fim de se evitar o elastecimento da prestação laboral 

além do limite legalmente admitido. Certo é que as empresas virão a auferir ganhos 

substanciais se melhorarem as condições de trabalho dos seus empregados, pois, 

assim, evitarão acidentes de trabalho e adoecimentos relacionados ao contexto 

laboral. Afinal, o lucro do empresariado não deve ser proveniente do sofrimento do 

trabalhador.  

Outrossim, maiores investimentos também são necessários para a produção 

e difusão de conhecimento acerca da temática da saúde e segurança do 

trabalhador, demandando-se uniformidade e maior presteza na divulgação das 

estatísticas oficiais relativas aos acidentes de trabalho no país e auxiliando na 

elaboração de políticas públicas realistas e eficazes que reposicionem o ser humano 

no epicentro das ações, haja vista que, nos termos da Epístola Papal Rerum 

Novarum, “Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer 

pelo excesso da fadiga embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo” (DE SANCTIS, 

1972). 

 

Conclusão 

O trabalho, assim como as demais atividades essenciais à existência 

humana, precisa ser compreendido a partir das condições socioeconômicas de uma 

época. Refletiu-se sobre o processo generalizado de flexibilização e precarização do 

trabalho, inerente ao capitalismo neoliberal, que põe em confronto a sobrevivência 

econômica das empresas e o respeito às garantias mínimas indispensáveis à 

dignidade humana.  

O objetivo principal deste trabalho foi analisar de que forma a saúde do 

trabalhador é prejudicada pelas atuais contradições entre modernização e expansão 

da precarização social e do trabalho. Na primeira parte, buscou-se compreender a 

questão por meio de uma abordagem histórica, expondo, na sequência, uma análise 
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crítica dos limites impostos pelo ordenamento pátrio trabalhista, bem como das 

tendências da legislação nacional frente aos reflexos da flexibilização na 

subjetividade do trabalhador. 

A flexibilização da jornada de trabalho vem sendo adotada também pelas 

grandes organizações empresariais, com vistas a uma melhor adaptação face às 

exigências de um mercado instável e imprevisível. Os resultados encontrados 

permitem concluir que, dentre as formas de flexibilização, os trabalhadores mais 

atingidos são aqueles que desempenham atividades de menor grau de 

complexidade, isto é, dependentes de qualificações mais facilmente encontradas no 

mercado de trabalho. Muito embora a presente pesquisa se caracterize como um 

estudo seccional, pode-se dizer que a adoção da flexibilização da jornada de 

trabalho daqueles que ocupam altos cargos se insere em uma visão mais 

estratégica da empresa, como forma de aproveitamento do quadro funcional 

qualificado em tempos de oscilação da demanda e acirramento da competitividade 

nos mercados globalizados.  

Diante disso, impõe-se a adoção de uma tutela protetiva deste segmento 

específico, a semelhança do tratamento dispensado às demais classes de 

trabalhadores, tal qual o atendimento das condições legalmente previstas para a 

utilização do banco de horas e a oficialização, perante os sindicatos, das práticas 

flexibilizatórias e das alternativas compensatórias aos referidos trabalhadores.   

Tal flexibilização se sustenta em um discurso empresarial economicamente 

coerente, mas socialmente falacioso, dado que, apesar de observada como uma 

oportunidade conferida aos empresários para elevar a produtividade em suas 

empresas, vem sendo utilizada como um mecanismo de redução das garantias 

trabalhistas e de submissão dos trabalhadores a precárias condições de trabalho, 

colocando em risco os direitos adquiridos pelos trabalhadores a duras penas e, 

consequentemente, fragilizando o sistema de proteção conferida pelo ordenamento 

jurídico pátrio. 

A intensificação do trabalho, que também diz respeito ao aspecto qualitativo 

da jornada de trabalho, pois implica uma maior extração de mais-valia relativa, 

inclusive pela inadequada distribuição do tempo de trabalho, tem conduzido a um 

número preocupante de doenças ocupacionais, o que deve ser objeto de atenção 
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especial por parte do governo brasileiro. Além deste, urge que os órgãos que 

regulam as relações laborais e os estudiosos do tema atuem com vistas à 

restauração dos limites efetivos da jornada de trabalho, a fim de que os 

trabalhadores recuperem sua situação de pessoas, sendo inevitável o respeito a 

seus direitos fundamentais.  

Os trabalhadores, sobretudo aqueles que ocupam baixos cargos, 

infelizmente, acabam por serem anestesiados diante de tanto sofrimento físico e 

emocional, em nome da sobrevivência e da permanência no mercado de trabalho 

em um momento de perpetuação de crise, fato que os remete a uma situação de 

total descontrole sobre sua vida pessoal e profissional. À guisa de conclusão, impõe-

se que a saúde do trabalhador deva ser compreendida, na prática, como um bem 

jurídico imprescindível à dignidade humana, pois é necessário trabalhar para viver, 

não viver para o trabalho, tampouco adoecer ou morrer no trabalho. 
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Introdução 

Desde o seu advento, a Internet passou a fazer parte do cotidiano dos 

indivíduos, engendrando novos relacionamentos, interesses e desejos de consumo. 

Ela desconsidera as noções de tempo e espaço, tornando a publicação em meio 

virtual acessível a diversos tipos de público, de forma rápida e prática. Com essa 

mesma velocidade, a World Wide Web exerce papel fundamental no 

desenvolvimento das sociedades e, principalmente, nas relações interpessoais, 

possibilitando novas formas de comunicação e entretenimento, bem como de 

compartilhamento de informações. 

Neste sentido, mais do que redimensionar o poder da comunicação, a rede de 

computadores revolucionou o modo tradicional pelo qual as pessoas desempenham 

suas atividades. “Exagero ou não, a realidade permite afirmar que, da mesma 

maneira que não se prescinde da energia elétrica, dos aviões, do telefone e de 

tantos outros inventos que são indispensáveis para a qualidade de vida 

contemporânea” (ZULIANE In SILVA; SANTOS, 2007, p. 293), a Internet também 

não pode ser dispensada do cotidiano do ser humano pós-moderno. 

É inevitável notar que, embora propicie inúmeras benesses, a disseminação 

instantânea de informações entre milhões de pessoas pela rede mundial de 
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computadores não traz apenas vantagens, enfrentando os prejuízos advindos das 

inéditas oportunidades para a prática de atos ilícitos. São desta natureza os atos de 

propagar, pela Internet, informações, cujo conteúdo viola os direitos da 

personalidade, que se encontram protegidos no Código Civil brasileiro. Veicula-se 

desde um boato maldoso, via rede social (instrumento virtual intensamente utilizado 

pelos jovens e adultos pós-modernos, a exemplo do Orkut e do Facebook), até 

embates mais sérios como a divulgação de fotos e/ou vídeos que expõem pessoas 

em situações íntimas. 

Compreendidos como uma herança da Revolução Francesa, os direitos da 

personalidade referem-se a um rol de direitos inerentes à pessoa humana e a ela 

ligados de modo perpétuo e permanente (GONÇALVES, 2011), destacando-se, 

dentre outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à 

honra. No Brasil, deu-se um grande passo para a proteção desses direitos com o 

advento da Constituição Federal de 1988, que a eles faz referência no artigo 5º, 

incisos V e X. 

Tendo como fim precípuo a proteção do lícito e a repressão do ilícito 

(CAVALIERI FILHO, 2010), a ordem jurídica prima por tutelar a conduta do indivíduo 

que se coaduna com a lei, a moral e os bons costumes, ao mesmo tempo em que 

obsta, preventiva ou repressivamente, a prática daquele que contraria tais preceitos. 
Sendo assim, quando da realização de atos que violem os direitos da personalidade, 

causando danos aos indivíduos em razão do conteúdo difamatório, calunioso ou 

injurioso das informações propagadas pela Internet por terceiros, aplicar-se-á a 

teoria da Responsabilidade Civil, cujo conceito básico corresponde à reparação por 

perdas e danos, segundo preleciona José de Aguiar Dias (2006). 

O presente trabalho se volta ao estudo da a responsabilidade dos atores 

envolvidos na transmissão de informações de conteúdo eivado de calúnia, injúria 

e/ou difamação pela Internet no direito brasileiro. Para tanto, busca-se, a princípio, 

compreender como se configura a sociedade pós-moderna, tendo como referenciais 

teóricos os autores Zygmunt Bauman e Ulrich Beck. Em seguida, destacam-se 

alguns dos principais aspectos da Responsabilidade Civil e da proteção dos direitos 
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da personalidade, entendendo-se esta como um meio propiciador da garantia dos 

referidos direitos na era da Internet. Então, debruça-se sobre a responsabilização do 

usuário que inseriu as informações na web e sobre as dificuldades de identificá-lo e 

localizá-lo, apontando medidas preventivas e repressivas com vistas a minimizar 

esta contenda. Em segundo momento, é abordada a responsabilidade civil dos 

provedores de serviços de Internet por atos ilícitos cometidos por terceiros, adotando 

a classificação de tais provedores elaborada por Marcel Leonardi (2005), em obra 

sobre a temática. Ao final, a partir de uma análise da jurisprudência emanada do 

Superior Tribunal de Justiça, enquanto Corte de Uniformização Infraconstitucional, 

objetiva-se verificar a posição jurisprudencial no que tange à responsabilidade dos 

provedores de serviços de Internet. 

 

1 Panorama da sociedade de risco na era da Internet 

Zygmunt Bauman (2001), polonês radicado na Inglaterra, tem sua própria 

compreensão acerca da chamada sociedade pós-moderna. O sociólogo identificou 

nos distúrbios ingleses a expressão radical da sociedade de consumo, em que as 

pessoas buscam sua identidade não naquilo que são, mas no que consomem e 

exibem. Para ele, tal fenômeno compõe a fluidez da sociedade atual, na qual não se 

valoriza o permanente, mas o temporário, predominando o que denominou de 

“modernidade líquida”, na medida em que nada é sólido ou conserva a forma por 

muito tempo. Neste sentido, vive-se uma permanente inconstância, um momento de 

impasses, o que provoca insegurança e medo. 

Assim, a sociedade contemporânea, marcada pelo acentuado 

desenvolvimento econômico e científico, consiste em uma organização social 

identificada pelo alemão Ulrich Beck (2011) como “sociedade de risco”. Isso porque, 

segundo ele, trata-se de uma nova realidade produtora de danos, em razão dos 

inúmeros riscos e perigos a que ficam expostos os indivíduos, que passam a 

conviver com o medo e com a incerteza em face dos avanços desmedidos. Na 

chamada “sociedade de risco”, os danos causados em virtude do conteúdo das 

informações transmitidas pela Internet contribuem para gerar o temor mencionado. 

Destaca-se o fenômeno da superexposição verificado na atual geração, cuja 
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privacidade encontra-se reduzida em decorrência da exteriorização de intimidades 

nas redes sociais.  

O que já era objeto de discussão por tais autores há algumas décadas, 

adquire relevo no Brasil na realidade atual. Não obstante as inúmeras benesses 

propiciadas, verifica-se que, no século XXI, os conflitos e riscos dessa sociedade 

pós-moderna da era da informação se intensificaram, consistindo a Internet em um 

dos principais elementos constitutivos da “sociedade de risco” hodierna. Contribui, 

ademais, para a “modernidade líquida” que se vive atualmente. 

 

2 Aspectos gerais da responsabilidade civil e a proteção dos 
direitos da personalidade 
 
 O termo responsabilidade advém da palavra latina spondeo que indica uma 

contraprestação. Não se trata de um fenômeno exclusivo da vida jurídica, vez que se 

relaciona a vários aspectos da vida social, razão pela qual Aguiar Dias (2006) 

destaca que toda manifestação da atividade humana traz em si uma 

responsabilidade. A responsabilidade civil é a consequência jurídica e patrimonial 

que exsurge do descumprimento de uma obrigação, prevista em lei ou contrato 

(responsabilidade civil contratual), ou de um ato ilícito praticado por terceiro 

(responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana), que causa danos indenizáveis 

(material, moral ou estético) a outrem, sendo, tradicionalmente, dividida em 

responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva.  

À primeira delas o Código Civil de 2002 faz referência em seus artigos 927, 

“caput”, e 186, e a sua configuração depende da presença de conduta, dano, nexo 

causal e culpa, permitindo pleitear judicialmente a reparação dos danos decorrentes 

do ato ilícito, após a comprovação dos elementos referidos. Nesse caso a culpa 

constitui elemento essencial. A responsabilidade civil objetiva encontra-se 

disciplinada no parágrafo único do artigo 927 e no artigo 187, ambos do Código Civil, 

e, para a sua aplicação, faz-se necessária a prova da conduta, do dano e do nexo 

causal, prescindindo de culpa. Desta feita, enquanto a responsabilidade civil 
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subjetiva pauta-se na Teoria da Culpa, a responsabilidade civil objetiva é calcada na 

Teoria do Risco. 

Sob a égide desta teoria, surgiram leis com o objetivo tentar adaptar à 

realidade atual a situação de aumento de risco de danos e acidentes derivada das 

novas atividades econômicas, respeitando as características próprias das novas 

situações sociais. Assim, disciplinou-se uma forma de indenização de danos de 

modo eficiente e rápido, tomando como ponto de partida a ideia de que quem cria o 

risco assume a responsabilidade pelo dano. Esta responsabilidade poderia ser 

elidida apenas com a comprovação da culpa exclusiva da vítima ou de outras 

excludentes também previstas. 

No contexto da Teoria do Dano, compreende-se o termo dano como a lesão a 

um bem jurídico em sua esfera patrimonial ou moral. A primeira hipótese ocorre no 

momento em que uma pessoa é ofendida em seus atributos econômicos, ou seja, 

puramente em seus interesses financeiros e pecuniários, o que remonta à ideia de 

perdas e danos. O dano moral, por sua vez, refere-se a uma lesão com maior 

gravidade, isto é, à própria dignidade da pessoa humana, princípio basilar da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB).  

A CRFB reconheceu a autonomia da reparação do dano moral em relação à 

reparação por dano patrimonial, em seu artigo 5º, incisos V e X. Já o Código Civil de 

2002 manteve a cláusula de responsabilidade civil subjetiva, de grande 

expressividade no Código Civil de 1916, conjugando os artigos 927 e 186 do atual 

Diploma Civil. Embora a responsabilidade subjetiva não possua, atualmente, a 

mesma abrangência que possuía outrora no artigo 159 do Código Civil de 1916, ela 

continua sendo a regra no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo o artigo 186 

a cláusula geral e de aplicação mais ampla sobre a temática.   

A Internet se transformou em um espaço aberto, com mecanismos 

insuficientes de proteção à privacidade das pessoas. As relações sociais online 

configuram um campo fértil para a aplicação da Teoria da Responsabilidade Civil, 

haja vista a expressividade dos danos morais oriundos da utilização de ambientes 

virtuais para a publicação de mensagens ofensivas (eivadas de calúnia, injúria e/ou 

difamação), em flagrante violação aos direitos da personalidade dos indivíduos. 

Entende-se por calúnia a falsa imputação a alguém de um fato definido como crime. 
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A injúria, por sua vez, refere-se à ofensa à dignidade ou decoro de alguém, através 

de insultos ou ofensas, por exemplo. Já a difamação consiste na imputação a uma 

pessoa de um fato concreto e circunstanciado, ofensivo de sua reputação, tirando-

lhe a boa fama ou o crédito. Trata-se de uma afronta ao direito à honra, que tutela o 

respeito, a consideração, a boa fama e a estima de que as pessoas desfrutam nas 

relações sociais. Sendo assim, a proteção aos direitos da personalidade inerentes à 

dignidade humana das pessoas deve ser amplamente garantida em todos os setores 

da sociedade.  

Os direitos da personalidade foram chamados direitos inatos pela Escola do 

Direito Natural, sendo, ainda, conhecidos como direitos essenciais ou fundamentais 

da pessoa, direitos da própria pessoa, direitos de Estado e direitos personalíssimos 

(MARTINS; MARTINS In GRECO; MARTINS, 2001). Tais direitos encontram-se 

disciplinados no Código Civil de 2002, especificamente no Capítulo II do Título I, e 

são caracterizados, com exceção dos casos previstos em lei, como direitos 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária (art. 11). Tal temática possui também relevo constitucional, na medida em 

que no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, encontra-se consagrado o direito 

à preservação da intimidade, ensejando ações judiciais quando da sua violação. 

Não obstante toda a regulamentação civil e constitucional existente sobre a 

temática, o Direito Penal também cuidou de tutelar a honra por meio da tipificação 

de crimes, como o da prática de calúnia, de injúria ou de difamação, constantes dos 

artigos 138, 139 e 140 do Código Penal brasileiro, respectivamente. 

 

3 Responsabilidade civil pelo conteúdo das informações 
transmitidas pela Internet no Direito Brasileiro 

A temática da responsabilidade civil nas relações sociais online tem adquirido 

maior relevo em função de a transmissão de informações pelo meio virtual, não 

raras vezes, ferir os direitos da personalidade dos indivíduos. Questões como esta 

também têm tido repercussão no cenário jurídico internacional, em países como os 
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Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Portugal, e, inclusive, de alguns países da 

América Latina, a exemplo da Argentina (LOTUFO In GRECO; MARTINS, 2001). 

Além da violação da privacidade por alguém que detenha condições técnicas 

para entrar no sistema virtual, pode ocorrer a violação da privacidade através de 

informações veiculadas pela Internet por pessoas naturais ou por empresas de 

comunicação, os chamados provedores de serviços, sendo este um tema 

controverso, bastante atual e moderno. Nesta seara pode haver um conflito entre a 

liberdade de expressão do usuário que veiculou as informações eivadas de calúnia, 

injúria ou difamação, e o direito à privacidade e à intimidade, bem como à 

preservação da honra do indivíduo, cuja imagem foi exposta e a boa fama e o 

decoro, denegridos. Válida é a lição de Robert Alexy, que propõe, quando da colisão 

de princípios, a aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

sopesar os princípios conflitantes.  

 A doutrina tem se utilizado de quatro construções teóricas com vistas a 

apresentar uma solução para os conflitos decorrentes de questões oriundas da 

Internet. São elas: a corrente liberatória, a teoria da escola da arquitetura, um 

terceiro posicionamento, ao qual não foi conferida denominação específica, e a 

chamada corrente tradicionalista. A primeira corrente, denominada Liberatória, 

surgiu nos Estados Unidos da América no início da década de 1990, tendo como 

precursor John Perry Barlow. Aqueles que nela estão inseridos entendem que a 

Internet é um ambiente que não deveria estar sujeito à regulamentação jurídica 

tradicional, em razão da própria impossibilidade de adequação da normatização 

legal às hipóteses surgidas no âmbito virtual. 

A teoria da escola da arquitetura, cujo advento remonta ao final da década de 

1990, indica que a arquitetura técnica criada pelo código dos programas de 

computador que controlam a Internet seria a chave para a aplicação do direito no 

ambiente virtual. Os defensores dessa teoria entendem que o código-fonte poderia 

ser utilizado pelos programadores como manobra para não se sujeitarem à 

aplicação do direito e normas existentes. Em vista disso, o governo norte-americano 

deveria regulamentar a arquitetura do código-fonte do ambiente de rede, permitindo 

um controle legislativo e jurisdicional sobre todas as operações na Internet. Marcel 
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Leonardi, estudioso do assunto, entende que a teoria da Arquitetura da Rede está, 

sim, subordinada ao Direito. 

Segundo o terceiro posicionamento, surgido nos Estados Unidos da América, 

há a necessidade de que tratados internacionais estabeleçam o direito da Internet. 

Esta corrente é favorável à regulação no plano internacional do direito a ser aplicado 

no âmbito da rede mundial de computadores. Mostrando-se adeptos a este 

posicionamento, válida é a contribuição de Ives Gandra e Rogério Vidal: 

Em última análise, a informática, em especial, a Internet, tornou-se o 
meio mais fácil de comunicação e veiculação de decisões, negócios, 
lazer, informações e correspondência privada, mas sua disciplina 
universal ainda não existe e não se sabe se será de fácil consecução. 
Sendo assim, a universalização da comunicação eletrônica carece de 
uma legislação igualmente universal de controle de todos os países, 
mediante disciplina jurídica idêntica e com possibilidades de 
intervenção supranacional de órgãos internacionais e/ou comunitários 
(MARTINS; MARTINS In GRECO; MARTINS, 2001, p. 44). 

 

Como se vê, toda essa matéria está a merecer tratamento jurídico-legal. De 

acordo com os referidos autores, no entanto, não bastam tratados e discussões 

internacionais para que tal finalidade seja alcançada, haja vista que só teriam 

validade e eficácia se tais convenções internacionais dessem origem a uma 

convenção mundial, com adesão efetiva de todos os países (MARTINS; MARTINS In 

GRECO; MARTINS, 2001). 

Os defensores da corrente tradicionalista, por sua vez, entendem que a 

norma jurídica interna deve ser a principal fonte do direito regulamentador da 

Internet, utilizando-se para isso do mecanismo da analogia. Destaca-se este por ser 

o posicionamento majoritário adotado pela doutrina e pela jurisprudência no Brasil. 

Assim, até que se cristalize uma legislação mundial de proteção à liberdade de 

informação e disciplinadora da responsabilidade pertinente, Ives Gandra da Silva 

Martins e Rogério Vidal Gandra da Silva Martins entendem que, no Brasil, à luz da 

legislação vigente e da jurisprudência acerca da preservação da intimidade, podem 

ser adotados alguns pontos de referência para a preservação da privacidade das 

pessoas no campo da informação eletrônica (MARTINS; MARTINS In GRECO; 

MARTINS, 2001). 
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O primeiro ponto de referência consiste na necessidade de que toda a 

comunicação eletrônica pública tenha o mesmo tratamento, para efeitos 

ressarcitórios, que possui a comunicação clássica pela imprensa. Também, que toda 

a comunicação eletrônica privada não possa ensejar ações reparatórias, à falta de 

intenção de torná-las públicas, se a publicidade se der por violação dos sistemas de 

segurança. O terceiro deles indica que todo o depósito de dados desfigurativos que 

não são públicos, mas que não possuem sistemas de segurança, de tal forma que 

qualquer pessoa possa acessá-los, ensejaria os mesmos procedimentos 

ressarcitórios da comunicação clássica. E, por fim, que a desfiguração de imagem 

por informações colocadas fora da soberania das leis do país ensejaria os meios 

ressarcitórios clássicos, se alavancada no Brasil, cabendo aos que difundiram a 

imagem corroída a responsabilidade pelo ressarcimento (MARTINS; MARTINS In 

GRECO; MARTINS, 2001). 

Cumpre analisar a responsabilidade dos atores envolvidos na prática do ato 

ilícito, quais sejam: o usuário que inseriu as informações caluniosas, injuriosas e/ou 

difamatórias na rede mundial de computadores e os chamados provedores de 

serviços de Internet. Enfatiza-se, quanto a estes, sua responsabilização civil por atos 

ilícitos cometidos por terceiros e não por seus próprios atos.  

 

3.1 Responsabilidade civil do usuário que inseriu as informações na 
web e a dificuldade de sua identificação e localização 

Inseridas as informações eivadas de calúnia, injúria e difamação na Internet, 

ou seja, praticado o ato ilícito, passa-se à árdua missão de identificar e localizar o 

usuário responsável por tal conduta. Como bem observa Marcel Leonardi, quando já 

se conhece o responsável pelo ato ilícito cometido, não há dificuldades quanto à 

propositura da ação competente para pleitear a reparação dos danos causados, a 

cessação da prática de determinado ato, e/ou a remoção ou o bloqueio do acesso a 

conteúdo ofensivo, a depender do caso concreto (LEONARDI, 2005).  

O sistema processual brasileiro não permite, em geral, a propositura de ação 

civil em face de réu indeterminado, sendo um dos requisitos da petição inicial, nos 

termos do inciso II do artigo 282 do Código de Processo Civil, a identificação e 
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qualificação do demandado. Tal não ocorre no sistema norte-americano, que admite 

as ações popularmente conhecidas como John Doe suit (expressão utilizada no 

idioma inglês para se referir a alguém não identificado, similar à expressão “fulano 

de tal”, empregada com a mesma finalidade pelos brasileiros), sendo a demanda 

principal proposta pelo autor em face de réu até então indeterminado, requerendo ao 

Juízo todas as providências necessárias para sua identificação e localização, bem 

como a expedição de ofícios a provedores de serviços. Identificado o réu, a ação 

tem prosseguimento com a citação e o oferecimento da defesa (LEONARDI, 2005). 

  Consoante ao processo civil brasileiro, a vítima poderá propor ação de 

obrigação de fazer em face do provedor de serviços, a fim de compeli-lo a fornecer 

as informações que detiver, com vistas a identificar e a localizar o usuário 

responsável pelo ato ilícito, como, por exemplo, seus registros de conexões, os 

respectivos números de IP e os dados cadastrais. Não raras vezes, será cabível a 

formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela para assegurar que os 

mencionados dados sejam preservados, possibilitando a proteção dos direitos da 

vítima, mediante a cessação imediata das consequências do ilícito, com a remoção 

ou o bloqueio do acesso ao conteúdo ofensivo. Outra via possível é a propositura de 

ação cautelar de exibição, disciplinada no art. 844, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil, enquanto uma medida satisfativa do direito da parte autora de 

conhecer o teor dos documentos.  

Na maioria das vezes, ao se cadastrarem junto aos provedores de serviços de 

Internet, não há nenhuma exigência legal para que os internautas apresentem sua 

verdadeira identidade. Sendo assim, alguns provedores desconhecem as 

informações cadastrais de seus usuários ou registram somente parte dos dados de 

conexão. Assim, são frequentes os casos em que as informações fornecidas por um 

provedor de serviços se mostram insuficientes para identificar e localizar o indivíduo 

responsável pelo ilícito. 

Em tais situações, como observa Marcel Leonardi, os dados de conexão 

obtidos com o provedor de serviços deverão ser apresentados ao provedor de 

acesso do perpetrador do ilícito, para que tal provedor forneça os dados cadastrais 
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faltantes, bem como outros elementos necessários à identificação e localização do 

usuário que inseriu as informações eivadas de calúnia, injúria ou difamação na web 

(LEONARDI, 2005). Geralmente, os provedores de acesso, que permitem a entrada 

de seus utentes ao ambiente virtual, possuem as informações referentes à origem 

do acesso, tornando possível a necessária identificação. Em regra, tal conduta é 

adotada pelos provedores de acesso particulares (isto é, não gratuitos), que detém 

dados reais de seus clientes por serem estes necessários à cobrança do respectivo 

valor e para eventual execução da dívida. Entretanto, isso não ocorre com alguns 

provedores gratuitos, que não possuem dados verdadeiros de seus clientes, caso 

em que o rastreamento dar-se-á pelo número do telefone utilizado para efetivar a 

conexão (GOMES, 2008).   

Pode-se descobrir, por meio do denominado número IP (sigla derivada da 

expressão em inglês Internet Address, que se refere ao número identificador de 

cada computador conectado à Internet), o computador no qual se originou a 

transação utilizada para o cometimento do ato ilícito. O número é atribuído pelo 

provedor de acesso com o qual o usuário contratou e não coincide com o de 

qualquer outro usuário, sendo único em todo o ambiente virtual. 

Destacando-se os provedores de serviços de Internet como capazes de 

identificar o autor de um ilícito, discute-se sobre o dever deles de guardar os dados 

de conexão por determinado tempo. Embora controversa, a identificação dos 

usuários, ainda que apenas dos clientes, faz-se necessária, na medida em que os 

tribunais brasileiros têm decidido que os provedores de serviços que não 

conseguem localizar um indivíduo, com o qual mantém vínculo e que inseriu 

informações caluniosas, injuriosas ou difamatórias na rede, responde solidariamente 

pela conduta, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, ou mesmo 

objetivamente (GOMES, 2008). 

 

3.2 Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet por 
atos ilícitos cometidos por terceiros  

Os provedores de serviços são atores imprescindíveis ao funcionamento da 

Internet, pois possibilitam o acesso dos usuários à rede mundial de computadores. 
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Entende-se por provedor de serviços de Internet a “pessoa natural ou jurídica que 

fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por meio dela” 

(LEONARDI, 2005, p. 19). Destarte, o provedor de serviços de Internet “é o gênero do 

qual as demais categorias (provedor de backbone, provedor de acesso, provedor de 

correio eletrônico, provedor de hospedagem e provedor de conteúdo) são espécies” 

(LEONARDI, 2005, p. 19). 

 Em regra, para que um provedor de serviços de Internet seja responsabilizado 

por atos ilícitos perpetrados por terceiros, deve ele deixar de cumprir com algum de 

seus deveres, decorrendo desta conduta omissiva a impossibilidade de identificar e 

localizar o autor do dano. Ademais, cumpre verificar se o provedor atuou como um 

mero transmissor, distribuidor ou editor do conteúdo, se permaneceu inerte, não 

impedindo ou fazendo cessar a prática ilícita quando tal providência lhe competia, ou 

se auferiu vantagens econômicas diretas em razão do ato ilícito cometido por 

terceiros. 

Luís Menezes Leitão destaca que, para não ser responsabilizado, o provedor 

de serviços não deve ter conhecimento acerca da ilicitude do material ou atividade; 

não deve auferir benefícios financeiros diretamente atribuíveis à atividade ilegal, no 

caso em que o fornecedor de serviços possa controlar esta atividade; deve proceder 

à remoção imediata do material armazenado, ao ser notificado da existência de 

infração (LEITÃO, 2002). Corrobora este entendimento a Diretiva 31/2000 que 

regulamenta a responsabilidade dos provedores de hospedagem. 

O mero transmissor, geralmente, não é responsabilizado pelas informações 

que percorrem os equipamentos informáticos. Isso porque não exerce controle 

algum e sequer tem conhecimento do conteúdo das informações transmitidas. O 

distribuidor, por sua vez, apenas pode ser responsabilizado pelo conteúdo que 

armazena e ao qual possibilita o acesso nas hipóteses em que sua conduta omissiva 

acarrete a continuidade da prática ilícita. Por fim, é o controle sobre o conteúdo das 

informações veiculadas que, efetivamente, torna o provedor responsável por ato 

ilícito praticado por terceiro. 
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Considerando que a responsabilidade de tais provedores varia de acordo com 

a atividade específica exercida, faz-se mister compreender, a princípio, o conceito e 

algumas particularidades de cada espécie de provedores de serviços de Internet 

existentes, bem como a função que desempenham. Em sequência, abordar-se-á o 

entendimento jurisprudencial referente à responsabilização civil de cada uma delas. 

 

3.2.1 Provedor de backbone 

A primeira espécie de provedor de serviços, ou seja, o chamado provedor de 

backbone consiste nas estruturas físicas pelas quais trafegam quase todas as 

informações transmitidas por meio da Internet, isto é, no conjunto de componentes 

eletrônicos, circuitos integrados, placas, roteadores de tráfego interligados por 

circuitos de alta velocidade, que se comunicam através de protocolos capazes de 

manipular grandes volumes de dados. Tais estruturas são disponibilizadas, 

geralmente a título oneroso, aos provedores de acesso e de hospedagem, sendo 

muito importantes para o funcionamento da Internet no país.  

O provedor de backbone é, portanto, o gestor da rede de telecomunicações, 

sem o qual o acesso à Internet não seria possível. Ele oferece conectividade, 

vendendo acesso a sua infraestrutura a empresas que atuam como intermediárias: 

revendem o acesso ou a hospedagem para usuários finais ou simplesmente se 

utilizam da rede para fins institucionais internos. O usuário, verdadeiro destinatário 

final de tais serviços, ao se utilizar da Internet por meio de um provedor de acesso 

ou de hospedagem, dificilmente terá contato com o provedor de backbone, não 

estabelecendo relação jurídica direta com este, além de não ser considerado um 

consumidor em relação a este tipo de provedor (LEONARDI, 2005). 

Existem, no Brasil, três tipos de backbone: os utilizados somente para redes 

de educação, pesquisa e desenvolvimento, como a rede ANSP (Academic Network 

at São Paulo. Disponível em: <http://www.ansp.br>. Acesso em: 10 nov. 2013) e a 

RNP (Rede Nacional de Pesquisa. Disponível em: <http://www.rnp.br>. Acesso em: 

10 nov. 2013), sendo este o primeiro provedor desta espécie no país; os utilizados 

por órgãos públicos e instituições governamentais, e os com fins comerciais. Pedro 

Rodrigues Gomes observa que, atualmente no Brasil, o maior provedor nacional de 

http://www.ansp.br/
http://www.rnp.br/
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backbone é a Embratel, destacando-se, ainda, a CTBC, Telefônica, Díveo do Brasil, 

AT&T. Entre os estaduais têm relevo a Rede Norte-rio-grandense de Informática 

(RN), a Rede Pernambuco de Informática (PE), a Rede Rio (RJ) e a Rede Tchê (RS) 

(GOMES, 2008).     

Esta espécie de provedor não pode ser responsabilizada pelo conteúdo das 

informações que trafegam por seus equipamentos, pois não exerce quaisquer 

atividades de edição e monitoramento de tais dados. O provedor de backbone 

somente disponibiliza o acesso à infraestrutura pela qual são transmitidas as 

informações na rede, e figura, portanto, como simples transmissor destas, não 

havendo relação jurídica direta entre ele e os internautas. Além disso, não é possível 

a este tipo de provedor identificar e localizar os usuários dos provedores de acesso 

e de hospedagem, que contratam seus serviços, podendo apenas informar quais 

provedores utilizaram sua estrutura e em que período isso ocorreu. Tecnicamente, 

os usuários dos provedores de backbone são apenas provedores de acesso e de 

hospedagem.    

O art. 35 do Projeto de Lei n.º 4.906/2001 indica a não responsabilização dos 

provedores de backbone pelo conteúdo das informações transmitidas pelos usuários 

da rede mundial de computadores, destacando que “o provedor que forneça serviços 

de conexão ou de transmissão de informações, ao ofertante ou ao adquirente, não 

será responsável pelo conteúdo das informações transmitidas”. 

 

3.2.2 Provedor de acesso 

Provedores de acesso são empresas detentoras de concessão, permissão ou 

autorização outorgada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para 

prestar o serviço de telecomunicações. É através destes provedores que o usuário 

comum pode utilizar a rede mundial de computadores, pois, não obstante a conexão 

direta com um provedor de backbone seja possível, os custos do estabelecimento e 

da manutenção desta conexão são demasiadamente elevados. 
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Em regra, tais empresas conectam-se a um backbone ou possuem sua 

própria infraestrutura para conexão direta, além de fixar o preço do serviço prestado 

ao usuário final, tendo como parâmetro sua abrangência e qualidade em um regime 

de livre concorrência. Há também os provedores aparentemente gratuitos, mas 

pagos de modo indireto pelos anunciantes e companhias telefônicas. Basta que a 

empresa fornecedora de serviços ofereça aos seus consumidores somente o acesso 

à Internet para que ela seja caracterizada como um provedor de acesso, não sendo 

necessário o fornecimento de serviços adicionais ou a disponibilização de conteúdo 

a ser acessado pelos clientes.     

Todavia, Marcel Leonardi esclarece que a função dos provedores de acesso 

evoluiu em razão do tempo e do aumento da utilização da rede mundial de 

computadores. Atualmente, é comum o oferecimento, pelos próprios provedores de 

acesso, de outros tipos de serviços, como hospedagem de web sites, contas de 

correio eletrônico, conteúdo exclusivo, servidores para fins específicos, entre outros. 

Por essa razão, “na prática, a separação entre provedores de acesso a Internet e 

provedores de serviços de Internet tende a diminuir, conforme aquelas empresas 

passem a oferecer mais e mais serviço em conjunto com o acesso” (LEONARDI, 

2005, p. 19-20). Subsiste, ainda, a diferença conceitual entre os provedores.  

Erica Brandini Barbagalo destaca como função do provedor de acesso 

“atribuir ao usuário, desde que entre eles exista essa obrigação, derivada de acordo 

entre as partes, um endereço IP para que o usuário possa se conectar a Internet e 

dela fazer uso, conforme sua vontade” (BARBAGALO In LEMOS; WAISBERG, 2003, 

p. 344). O provedor de acesso estabelece com o usuário, destinatário final do 

serviço prestado, uma relação de consumo, figurando aquele como fornecedor, 

independentemente de ser gratuito ou não. Nesta seara, é comum a celebração dos 

chamados contratos de adesão, que não permitem ao consumidor a discussão ou 

modificação de suas cláusulas, mas tão somente optar pelas modalidades de 

serviço preestabelecidas pelo fornecedor. Aplicam-se a estas relações 

consumeristas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

O entendimento doutrinário é pacífico no sentido de que os provedores de 

acesso não podem ser responsabilizados pelo conteúdo das informações de autoria 

de terceiros transmitidas pela Internet, vez que a empresa fornecedora de acesso 
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tão somente disponibiliza a conexão à Internet, não editando o conteúdo dos dados 

nem monitorando as informações que percorrem seus equipamentos informáticos. 

Neste sentido, Marcel Leonardi esclarece: 

Na maior parte dos casos, não há nexo de causalidade entre a 
conduta do provedor de acesso e determinados atos praticados por 
seus usuários ou por terceiros, sendo impossível ao provedor impedir 
sua ocorrência. As disposições do Código de Defesa do Consumidor 
não autorizam a aplicação da responsabilidade objetiva ao provedor 
de acesso pelos atos ilícitos porventura cometidos por seus clientes, 
tendo em vista que apenas age como intermediário, fornecendo-lhe o 
acesso à Internet (LEONARDI, 2005, p. 161).  

 

 Assim, quando do envio de informações eivadas de calúnia, injúria e/ou 

difamação, por meio eletrônico, a alguém, tal ato ilícito poderá apenas ser imputado 

a seu autor, ante à inexistência de responsabilidade dos provedores de acesso. 

Segundo Patrícia Peck, quando o provedor atuar como mero condutor para o tráfego 

de informações, equiparar-se-á às companhias telefônicas, não podendo ser 

responsabilizado por eventuais mensagens difamatórias transmitidas, vez que não 

pode ser compelido a vistoriar o conteúdo das mensagens em cuja transmissão não 

tem participação nem qualquer possibilidade de controle. Contudo, a autora destaca 

que quando for possível detectar a realização de controle editorial, ficará 

caracterizada a responsabilidade do provedor, à semelhança do que ocorre com o 

editor na mídia tradicional (PECK, 2002).     

 

3.2.3 Provedor de correio eletrônico      

O provedor de correio eletrônico oferece ao usuário um endereço eletrônico 

em seus domínios, viabilizando a comunicação entre os internautas através do envio 

e recebimento de mensagens. Dentre as funções deste provedor destacam-se: 

possibilitar o envio de mensagens dos utentes a seus destinatários, armazenar as 

mensagens enviadas aos endereços eletrônicos, até o limite de espaço 

disponibilizado no disco rígido em um servidor remoto, bem como permitir apenas ao 

contratante do serviço o acesso ao sistema e às informações armazenadas, 
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mediante o uso de um nome de usuário e senha exclusivos. Exemplos desta espécie 

de provedor são o Yahoo e o Hotmail.  

Assim como os provedores de acesso, os serviços prestados pelos 

provedores de correio eletrônico podem ser pagos diretamente pelo consumidor, de 

forma direta ou indireta, isto é, com a venda dos dados cadastrais dos usuários a 

outras empresas, anúncios inseridos nas mensagens e propagandas enviadas pelo 

correio eletrônico. Ademais, estabelece-se uma relação jurídica de consumo entre 

os provedores de correio eletrônico e os usuários, formalizada por meio de contrato 

de adesão e regulada pelas disposições legais constantes do Código de Defesa do 

Consumidor.  

Infere-se que os provedores de correio eletrônico não exercem quaisquer 

atividades de edição e monitoramento de mensagens e de outras informações que 

envia, recebe, armazena ou que trafegam por seus equipamentos. Por essa razão, a 

princípio, tais empresas não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo desses 

dados. Erica Brandini Barbagalo corrobora tal entendimento, ressaltando que: 

não responde o provedor de e-mail por mensagens difamatórias ou 
cujo conteúdo, por qualquer razão, seja ofensivo. De outra forma não 
poderia ser, uma vez que o provedor de e-mail não exerce controle 
editorial sobre as mensagens, o que lhe seria inclusive proibido, sob 
pena de violar o direito à intimidade dos usuários (BARBAGALO In 
LEMOS; WAISBERG, 2003, p. 353). 

 

No entanto, se a natureza ilícita do ato for evidente e, desde que informado 

previamente sobre isso, o provedor de correio eletrônico deverá cancelar a conta de 

e-mail do usuário que insistir na prática do ato ilícito, e interromper, assim que lhe for 

solicitado, a prestação de serviços para que cessem as mensagens. Não 

procedendo desta forma, poderá responder pelo dano, sob a alegação de para ele 

ter concorrido. Sendo assim, quando algum usuário inserir na Internet informações 

cujo conteúdo encontra-se eivado de calúnia, injúria ou difamação, a 

responsabilidade do provedor de correio eletrônico será subjetiva, decorrendo de 

sua negligência, imprudência ou de eventual conduta omissiva, tal como dispõe o 

art. 186 do Código Civil.  

Essencial, neste contexto, a não existência de dúvidas sobre a ilicitude da 

conduta perpetrada pelo usuário. É o que indica Erica Brandini Barbagalo:  
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Atenção deve ser dada ao fato de que o lícito seja inquestionável, e 
se alguma dúvida houver, deve o provedor dos serviços evidenciá-la, 
pois também não cabe a um prestador de serviços julgar os atos de 
seus usuários. Não está no âmbito de competência do provedor 
avaliar a capacidade danosa ou ilegalidade de mensagem de um 
usuário. Em assim procedendo estaria praticando ato discriminatório, 
além de criando potencial situação de dano para seu usuário pela 
suspensão de serviços, podendo vir a responder perante este por 
danos causados (BARBAGALO In LEMOS; WAISBERG, 2003, p. 
354). 

 

Acrescente-se que não há como responsabilizar os provedores de correio 

eletrônico pelo recebimento de mensagens indesejadas (o spam, principalmente), 

pois eles não concorreram para a prática do ato. Ausente, nessa hipótese, nexo de 

causalidade entre a atividade de tais provedores de serviços e o dano causado pelo 

internauta que envia, reiteradamente, inúmeras mensagens não solicitadas. 

Entretanto, serão os provedores de correio eletrônico responsabilizados nas 

hipóteses de fornecerem os dados cadastrais de usuários a outrem sem o seu 

consentimento, de admitirem o envio de correspondência eletrônica comercial não 

solicitada, ou de não impedirem a conduta do usuário que insiste na prática do ilícito, 

não obstante esteja o provedor ciente do ilícito após reclamações dos usuários.  

 

3.2.4 Provedor de hospedagem 

A expressão provedor de hospedagem é uma tradução direta do termo, em 

inglês, hosting provider. Marcel Leonardi (2005) destaca que o serviço prestado por 

eles não possui qualquer relação com o contrato típico de hospedagem, haja vista 

consistir, em realidade, cessão de espaço em disco rígido de acesso remoto. Assim, 

o provedor de hospedagem consiste na pessoa jurídica fornecedora de serviços que 

possibilita o armazenamento de dados em servidores próprios, permitindo o acesso 

de terceiros a tais dados de forma remota, ou disponibiliza no ciberespaço áreas 

para que sejam dispostos conteúdos ou informações. Tais provedores podem optar 

por permitir o acesso dos dados armazenados a quaisquer pessoas ou apenas a 

usuários determinados, além de oferecer alguns serviços acessórios, como a 

locação de equipamentos informáticos e de servidores, registros de nomes de 
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domínio, copias periódicas de segurança do conteúdo do web site armazenado, 

entre outros. 

Os serviços prestados pelos provedores de hospedagem são essenciais ao 

funcionamento da world wide web e à existência de provedores de conteúdo, os 

quais se utilizam de tais serviços para veicular informações na rede. Não há nenhum 

controle por parte daqueles provedores sobre o conteúdo armazenado em seus 

servidores, sendo tal fiscalização realizada, em geral, pelos provedores de conteúdo, 

exclusivamente. De acordo com Erica Brandini Barbagalo, independentemente do 

grau de complexidade dos serviços armazenados, “o provedor de serviços de 

hospedagem não interfere no conteúdo dos sites, pois para tanto dá ao proprietário 

de cada site que hospeda acesso à sua página para criá-la, modificá-la ou extingui-

la” (BARBAGALO In LEMOS; WAISBERG, 2003, p. 347). 

Gustavo Testa Corrêa observa que 

a responsabilidade pelo material armazenado e distribuído através da 
Rede é exclusiva do autor. Não há relação alguma entre o provedor 
contratado para a “hospedagem” de uma página e o seu conteúdo, 
pois o provedor presta apenas o serviço de hospedagem, não sendo 
o titular da página hospedada (CORRÊA, 2000, p. 102 apud 
LEONARDI, 2005, p. 172). 

 

 Entende-se que, quando da inserção de informações caluniosas, injuriosas ou 

difamatórias na rede mundial de computadores, o provedor de hospedagem não é o 

agente causador do ato ilícito, mas tão somente o mantenedor do equipamento 

utilizado para a sua prática. Por isso, inexistente nexo de causalidade entre a 

conduta de tais empresas e o ato perpetrado, elas não são responsabilizadas 

solidariamente pelos danos causados se não tinham conhecimento prévio do 

conteúdo ilícito armazenados em seus servidores. O art. 36 do Projeto de Lei nº 

4.906/2001 consagra a isenção de responsabilidade do provedor de hospedagem 

pelo conteúdo armazenado, o que não se aplica quando se omitir, for negligente ou 

imprudente, deixando de atualizar ou armazenar as informações, ou ainda, quando 

modificá-las ou suprimi-las.  

 Nesse diapasão, há dúvida com relação ao momento em que se caracteriza a 

conduta omissiva, a negligência ou a imprudência do provedor de hospedagem: se 

quando notificado pela vítima a respeito da existência de conteúdo ilícito ou se 
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somente após ordem judicial. Entende-se que, sendo inquestionável a ilegalidade 

(com observância do padrão do chamado homem médio), o provedor deverá 

bloquear de imediato o acesso ao material ilícito. Marco Aurélio Greco entende que 

tal provedor deve agir assim que tomar ciência da prática de atos manifestamente 

ilícitos em seus equipamentos eletrônicos, haja vista que ele “deve assumir uma 

atitude positiva no sentido de restringir a utilização de sua hospedagem para fins 

delituosos, se tiver conhecimento inequívoco da prática de tais atos” (GRECO In 

GRECO; MARTINS, 2001, p. 183).  

A responsabilidade de tais provedores é, portanto, subjetiva, nos termos do 

art. 186 do Código Civil, sempre que o provedor de hospedagem deixar de bloquear 

o acesso à informação ilegal disponibilizada por um usuário ou quando não o fizer 

em tempo hábil, desde que tenha sido previamente informado a esse respeito e não 

haja dúvidas sobre a ilicitude da conduta praticada. Em consonância com o exposto, 

adequada se mostra a solução intentada pelo art. 38 do Projeto de Lei nº 

4.906/2001, in verbis: 

Art. 38. Responde civilmente por perdas e danos, e penalmente por 
co-autoria do delito praticado, o provedor de serviço de 
armazenamento de arquivos que, tendo conhecimento inequívoco de 
que a oferta de bens, serviços ou informações constitui crime ou 
contravenção penal, deixar de promover sua imediata suspensão ou 
interrupção de acesso por destinatários, competindo-lhe notificar, 
eletronicamente ou não, o ofertante, da medida adotada.  

 

Faz-se mister o conhecimento inequívoco acerca do conteúdo ilícito para que 

o provedor comunique a autoridade competente a respeito do fato, haja vista que 

não lhe é permitido censurar ou vigiar quaisquer condutas de seus usuários. Além 

disso, inexistindo controvérsia sobre a natureza ilícita do conteúdo e não violada 

qualquer norma do contrato de prestação de serviços estabelecido com o usuário, o 

provedor de hospedagem não deve suspender ou interromper o acesso às 

informações, competindo ao Poder Judiciário solucionar o impasse.  

 

3.2.5 Provedor de conteúdo 
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A derradeira espécie de provedor de serviços consiste no provedor de 

conteúdo, o qual disponibiliza informações próprias ou de terceiros na Internet. 

Referida modalidade possui, também, relevo na jurisprudência, sendo objeto de 

grande parte das controvérsias relativas à responsabilidade civil pelo conteúdo das 

informações transmitidas pela Internet, sobretudo no que tange à responsabilização 

dos provedores de serviços por atos ilícitos cometidos por terceiros. Conforme 

definição de Fernando Antonio de Vasconcelos, provedor de conteúdo é 

a organização que tem por finalidade principal coletar, manter e 
organizar informações on-line para acesso através de Internet por 
parte de assinantes da rede. Essas informações podem ser de 
acesso público incondicional, caracterizando assim um provedor não-
comercial, ou constituir um serviço comercial onde existem tarifas ou 
assinaturas cobradas pelo provedor (VASCONCELOS, 2003, p. 69).  

 

 Tais provedores podem, então, oferecer seus serviços gratuitamente ou de 

forma remunerada, mediante uma quantia única ou parcelas mensais e com a 

utilização de senhas para impedir o acesso de terceiros. Apenas nos casos em que 

a atividade é exercida a título oneroso é que fica caracterizada a relação de 

consumo entre o provedor de conteúdo e o usuário. Segundo Marcel Leonardi, isso 

se deve ao fato de que 

o mero acesso a uma página ou web site disponibilizado livremente 
na Internet não caracteriza nenhuma relação de consumo, não se 
podendo considerar, em tal hipótese, o provedor de conteúdo como 
fornecedor e o usuário como consumidor, o qual é livre para buscar 
as informações que desejar, em qualquer dos inúmeros provedores 
de conteúdo que as oferecem (LEONARDI, 2005, p. 31).  

    

 Enquanto propulsor de informações, o provedor de conteúdo deve zelar por 

aquilo que disponibiliza, exercendo previamente o chamado controle editorial sobre 

as informações e verificando o seu teor antes mesmo de permitir o acesso dos 

usuários a elas. Entretanto, muitas das informações, “embora disponibilizadas pelos 

provedores de conteúdo, não passam por seu controle editorial, é o caso, por 

exemplo, dos fóruns e das salas de ‘bate-papo’” (GOMES, 2008, p. 26), nos quais a 

inserção de qualquer conteúdo ocorre de forma imediata. Este entendimento aplica-

se, também, às redes sociais (como o Orkut, o Facebook e o Twitter) e ao próprio 

Google, que dificilmente tem controle sobre o conteúdo das informações 

disponibilizadas na rede. 
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 Na hipótese de uma mensagem cujo conteúdo se encontra eivado de calúnia, 

injúria e/ou difamação, em flagrante afronta ao direito à imagem ou à honra de 

outrem, é publicada de modo automático em fórum de discussão, “bate papo” ou em 

redes sociais (que funcionam em tempo real) entende-se que a prática do ato 

ofensivo pode ser imputada somente ao autor da mensagem. Isso porque não há a 

possibilidade de controle editorial prévio pelo provedor de conteúdo, que sequer 

manifestou sua vontade pela colocação ou não da mensagem na rede. 

 O mesmo não ocorre se, ao ser notificado pela vítima acerca da existência do 

conteúdo ilícito em seus domínios, permanecer inerte, nada fazendo para bloquear o 

acesso ou remover a informação danosa em tempo razoável, ocasião em que sua 

responsabilidade será solidária ao do autor do dano. O mesmo ocorrerá se, após 

realizar o controle editorial prévio, o provedor optar por disponibilizar o conteúdo na 

Internet. Nesta hipótese, “assume, em conjunto com o autor da informação, os riscos 

inerentes à sua publicação e divulgação, sendo ambos responsáveis pela reparação 

dos danos porventura causados” (LEONARDI, 2005, p. 180).    

 Tal como ocorre com o provedor de hospedagem, faz-se necessária ciência 

inequívoca por parte do provedor de conteúdo sobre a existência da informação de 

natureza ilícita. Se for controversa a ilicitude do conteúdo e não tiver ocorrido 

violação dos termos de uso do web site, os provedores desta espécie nada devem 

fazer, cabendo ao Poder Judiciário solucionar o problema. Por certo, esta é a 

alternativa mais acertada, por ser a que mais atende aos interesses da vítima, na 

medida em que evita a formulação de juízos de valor, pelos provedores, sobre a 

licitude do conteúdo, e evita distorções e decisões arbitrárias.  

 No mais, os internautas que acessam um determinado web site não podem 

ser considerados consumidores, vez que as informações disponibilizadas podem ser 

acessadas por qualquer pessoa. Portanto, não tem aplicação a responsabilidade 

objetiva quando do simples acesso ao conteúdo potencialmente lesivo. Regra geral, 

a responsabilidade do provedor de conteúdo por atos ilícitos praticados por terceiros 

é subjetiva e se fundamenta na negligência ou imprudência daquele, nos termos 

dispostos no art. 186 do Código Civil. 
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4 A responsabilidade dos provedores de serviços na perspectiva do 
Superior Tribunal de Justiça 

No tocante aos provedores de backbone, de acesso e de correio eletrônico, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) tende a considerar que não são eles 

responsabilizados civilmente, já que tais provedores fornecem apenas o suporte 

estrutural que possibilita o tráfego das informações. De acordo com o Tribunal, a 

fiscalização prévia, pelo provedor de correio eletrônico, do conteúdo das mensagens 

enviadas por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo 

que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do CDC, o site que não 

examina e filtra os dados e imagens encaminhados. Tal controle caracterizaria 

quebra do sigilo da correspondência e das comunicações, o que é vedado pelo 

artigo 5º, XII, da CF de 1988. Além disso, tal atitude retiraria um dos maiores 

atrativos da Internet, que é a transmissão de dados em tempo real, ocasionando 

enorme retrocesso ao mundo virtual, a ponto de inviabilizar serviços que hoje estão 

amplamente difundidos no cotidiano de milhares de pessoas. Em consequência, o 

dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo enviadas pelo usuário 

via e-mail não constitui risco inerente à atividade dos provedores de correio 

eletrônico, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no 

artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. 

Assim, sabendo-se que tanto na doutrina como na jurisprudência se 

homenageia a prerrogativa constitucional do direito à informação, nos termos dos 

artigos 220 e 5º, IX, da Constituição Federal, aplica-se a responsabilidade civil 

subjetiva aos provedores de serviços pelas informações inseridas por terceiros na 

Internet, nos termos preconizados pelo artigo 186 do Código Civil. Destacam-se, 

nesse contexto, os provedores de hospedagem e os de conteúdo, que, em geral, 

não são responsáveis pelos conteúdos ilícitos transmitidos pela Internet, a menos 

que tenham assumido o dever de controlá-los ou de fiscalizá-los. Assim, sua 

responsabilidade decorre da culpa em sentido lato (negligência, imprudência e 

imperícia), no momento em que, tomando ciência do conteúdo ilícito dos perfis e 

comunidades, negam-se a retirá-los sem justificativa plausível, o que caracteriza a 

sua responsabilidade solidária com o internauta que causou diretamente o dano. Tal 

tese que foi recepcionada pelos tribunais brasileiros e a jurisprudência do STJ segue 
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essa mesma tendência, não obstante seja incipiente afirmar que este entendimento 

se encontra consolidado no referido Tribunal.   

 Sob a ótica da diligência média que se espera dos provedores, do dever de 

informação e do princípio da transparência, ao oferecerem um serviço por meio do 

qual se possibilita que os usuários divulguem livremente suas opiniões, devem os 

provedores de hospedagem e de conteúdo adotar as providências que, conforme as 

circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a 

individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por 

culpa in omittendo. O registro do número de protocolo (IP) dos computadores 

utilizados para cadastramento de contas na Internet constitui meio de rastreamento 

de usuários, que aos provedores compete, necessariamente, providenciar. 

   

Conclusão 

A Internet consiste em um espaço aberto, com mecanismos insuficientes de 

proteção à privacidade das pessoas, contudo, não se trata de um universo sem lei e 

infenso à responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer. Nesse diapasão, 

as relações sociais online configuram um campo fértil para a aplicação da Teoria da 

Responsabilidade Civil, com a incidência, sobretudo, de danos morais, haja vista ser 

frequente o uso de ambientes virtuais para a prática de condutas violatórias dos 

direitos da personalidade dos indivíduos, a exemplo do direito à honra, que tutela o 

respeito, a consideração, a boa fama e a estima de que as pessoas desfrutam nas 

relações sociais.  

A responsabilidade civil consiste em um sistema complexo, vez que se inicia 

na Constituição Federal, transita por leis especiais e é regulada, também, em 

normas presentes no Código Civil de 2002, verificando-se, por essa razão uma 

relação contínua entre o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil de 2002 e 

a Constituição Federal de 1988. O entendimento majoritário da doutrina e da 

jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça converge para a aplicação 

da responsabilidade subjetiva às relações ocorridas na rede mundial de 
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computadores: tanto para a responsabilização dos internautas que veicularem 

informações ofensivas aos direitos da personalidade, como para responsabilizar os 

provedores de serviços de Internet por atos ilícitos cometidos por terceiros.      

Diante da aplicação da responsabilidade subjetiva aos provedores de serviços 

de Internet, devem estes ser responsabilizados quando presente no caso concreto a 

culpa em sentido lato (negligência, imprudência e imperícia). O Superior Tribunal de 

Justiça entende que a fiscalização prévia do teor das informações postadas na web 

por cada usuário não é, em regra, atividade intrínseca ao serviço prestado pelos 

provedores de serviços. Entretanto, quando comunicados sobre a existência do 

conteúdo ilícito, não agirem de forma enérgica, nada fazendo para bloquear o 

acesso ou remover a informação danosa da rede em tempo razoável, os provedores 

de serviços responderão solidariamente com o autor direto do dano por culpa in 

omittendo.Isso porque, sob a ótica da diligência média que se espera dos 

provedores, quando solicitado, devem estes adotar as providências que estiverem 

ao seu alcance para coibir o anonimato e atribuir a cada manifestação uma autoria 

certa e determinada.  

 Não obstante o exposto, o Ministro Herman Benjamin, no REsp nº 1117633 

/ RO (Julgado em 09 mar. 2010 e publicado no DJe em 26 mar. 2010) destaca que 

quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e estimula a 

criação de comunidades e páginas de relacionamento na Internet é tão responsável 

pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de 

internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam 

informações ofensivas aos valores mais comezinhos da vida em comunidade, seja 

ela real, seja virtual. Assim, essa corresponsabilidade deveria ser parte do 

compromisso social da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da 

excelência dos serviços prestados. Ademais, tanto no mundo real, como no virtual, 

deve ser preservada a dignidade da pessoa humana, que constitui um princípio 

irrenunciável, intransferível e imprescritível no Direito brasileiro. 
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CONTROLE DO CAOS EM SISTEMAS MULTIDIMENSIONAIS: o 
mapa de hénon 
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 Antônio Carlos da Silva Filho 

Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 

Introdução 
A descoberta da solução caótica para sistemas dinâmicos 

revolucionou a matemática no final do século XX, porque permitiu aos 

cientistas prever e controlar um sistema apesar da aparente imprevisibilidade 

de suas soluções. 

Neste trabalho as técnicas que serão usadas para implementar o 

controle do caos serão feitas através de simulações computacionais, ou seja, 

todo o controle será feito por programações feitas em um programa chamado 

Matlab. 

O sistema escolhido neste trabalho para se aplicar o método é 

chamado de mapa de Hénom, é um mapa bidimensional e que exibe 

comportamento caótico para alguns valores de seus parâmetros. Inicialmente 

serão abordados conceitos históricos sobre as descobertas iniciais da dinâmica 

caótica, seguido de informações sobre o sistemas aqui estudado e para 

finanizar, será exibido o controle do caos no mapa de Henón. 
__________________ 
¹ Aluno do 3º ano de Matemática do Centro Universitário de Franca ( Uni-Facef) e bolsista 

PIBID/CAPES 

1. Uma abordagem Histórica 
 

No inicio dos anos 60, um meteorologista chamado Edward 

Lorenz realizando seus trabalhos no instituto de tecnologia de massashucetts, 

encontrou um comportamento nunca visto antes e que anos depois 

revolucionou a matemática no final do século XX. 

Lorenz possuía um computador, o que na época era difícil de 

encontrar, apenas grandes institutos de pesquisa dispunha de máquinas como 
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essa, seu modelo na época era o Royal Mcbee LGP-300, formado por vários 

fios e tubos a vácuo com a velocidade de uma interação por segundo. 

Neste ‘’super computador’’, Lorenz interagia em um sistema 

virtual que simulava as condições climáticas do tempo, após computar alguns 

números o computador apresentava uma série de códigos que representava o 

resultado obtido das perturbações que foram feitas no sistema. 

Certa vez, Lorenz analisando algumas condições climáticas, 

decidiu investigar qual seria o resultado obtido deixando o computador interagir 

por um período de tempo maior, decidiu não refazer toda a sequência, então 

ele começou pelo meio.  
Para dar à máquina suas condições iniciais, digitou os números 
diretamente da impressão anterior, depois foi dar uma volta no 
corredor para fugir do barulho. Quando voltou, um tempo depois, viu 
algo inesperado, algo que plantou a semente de uma nova ciência 
(GLEICK, 1990). 
 

   O resultado esperado era que o computador repetisse o 

processo original e se desenvolvesse a partir desse instante, mas o relatório 

obtido por Lorenz o surpreendeu, inicialmente os processos eram semelhantes 

e depois de algum tempo não se encontrava mais nada em comum entre eles. 

      A primeira conclusão feita por Lorenz era que o computador 

estava com defeito, mas depois conclui que o ‘’problema’’ estava nos números 

que foram inseridos no sistema, Lorenz havia utilizado números arredondados, 

o que para ele iria ocasionar em uma diferença mínima no clima, porém a 

alteração que foi feita em algumas casas decimais se transformaram em efeitos 

catastróficos no clima do sistema no computador. 

       As equações que modelavam o sistema de Lorenz eram 

puramente determinísticas, ou seja, equações lineares, o que significa que 

dado um ponto de partida e fazendo perturbações no sistema, após algum 

tempo ele seria capaz de antes do relatório impresso já ter a ideia ou prever o 

que aconteceria no clima fictício, Lorenz havia descoberto por acaso, a 

dinâmica Caótica, o principal ‘’culpado’’ pela trajetória independente de seu 

sistema, deu o nome para esse comportamento de ‘’efeito borboleta’’, com a 

idéia de que o simples bater de asas de uma borboleta após algum tempo pode 

criar um ciclone no Japão ou impedi-lo de acontecer. 
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           A partir disso, Lorenz se concentrou em investigar o 

comportamento de sistemas tentando encontrar esse mesmo comportamento 

complexo em sistemas simples ou mais complicados. 

           As descobertas de Lorenz nos primeiros anos, não foram 

relevantes no mundo acadêmico da época, havia poucas pessoas no mundo 

que se interessava por aquela dinâmica caótica e que estavam realmente 

motivadas a descobrir o que acontecia e o porquê daquele comportamento. Os 

cientististas que ficavam admirados com o caos, logo desistiam de pesquisa-lo, 

porque eram orientados de que suas carreiras poderiam ser prejudicadas se 

escrevessem trabalhos relacionados a não linearidade, porque seus 

orientadores não tinham ainda o conhecimento adequado para orientá-los, 

então o caos foi deixado de lado por um tempo por ser considerado 

inconvencional e complicado. 

Na década de setenta os estudos sobre caos resurgiram graças 

aos trabalhos de York e Fergenbaum, se tornando anos depois uma febre entre 

os pesquisadores. Os trabalhos sobre caos estavam sendo cada vez mais 

publicados, e aquele dinâmica caótica estava sendo observada por 

pesquisadores em outras áreas do conhecimento, como por exemplo, na 

biologia. 

 A análise da dinâmica caótica se tornou melhor graças ao 

desenvolvimento da tecnologia da época, o avanço dos computadores permitiu 

aos pesquisadores obter soluções numéricas de seus sistemas de forma mais 

rápida, assim o computador se tornou objeto indispensável para fazer o estudo 

de sistemas dinâmicos. 

 

 

 

2. O mapa de Hénon 
 
Os sistema dinâmicos ou também chamados de mapa em alguns 

casos, são modelos desenvolvidos na maioria das vezes para representar o 

comportamento de alguma coisa, como por exemplo, a dinâmica de uma 

população de animais. 
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Estes sistemas podem ser entendidos como um conjunto de 

estados que estão ligados a uma regra ou também chamado de lei, onde os 

estados atuais são obtidos com a iteração dos estados passados na regra do 

sistema, ou seja, é um processo recursivo. 

O mapa de Hénon é um sistema discreto e bidimensional, 

proposto inicialmente por um astrônomo chamado Michel Hénon em 1976. 

Michel usada este sistema como um modelo para a seção de Poincaré do 

sistema de Lorenz, que é definido por três equações diferenciais. 

As equações que governam o mapa de Hénon são: 

 

�𝒙𝒏+𝟏 = 𝒂 − (𝒙𝒏)𝟐 + 𝒃𝒚𝒏
𝒚𝒏+𝟏 = 𝒙𝒏

 

 
Como pode ser analisado nas equações acima, a e b são 

chamados de parâmetros do sistema, 𝒙𝒏 e 𝒚𝒏 são as variáveis e n representa 

o tempo discreto. 

Apesar do mapa de Hénon ser definido por equações simples, 

este sistema é estudado porque possui uma dinâmica muito rica, pois para 

certos valores de seus parâmetros a e b, o sistema pode convergir para uma 

órbita periódica ou apresentar caos. 

O sistema evolui da seguinte forma: Iniciamos as iterações com 

um par ordenado inicial (𝒙𝟎, 𝒚𝟎) que será a condição inicial, ou também 

chamada de ‘’semente’’. Escolhemos então valores numéricos para os 

parâmetros a e b, como por exemplo, a=0,5 e b=1,2, assim, substituindo estes 

valores nas equações do sistema, obtemos o par ordenado (𝒙𝟏, 𝒚𝟏). Desta 

forma, realimentando o sistema com os valores que vão sendo obtidos nas 

variáveis(x e y), e mantendo os parâmetros constantes, é possível obter a 

órbita do sistema, ou seja, a sua trajetória. 

Usualmente é usado 1,4 e 0,3 para os parâmetros a e b 

respectivamente, quando se quer uma dinâmica caótica, ou seja, o sistema se 

comportará de maneira aleatória. A imagem a seguir mostra o comportamento 

do mapa de hénon para estes valores dos parâmetros. 

 

 Figura 1 – Comportamento do mapa de Hénon para a=1,4 e b=0.3 . 
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Fonte: Confeccionado pelos autores. 

 

Quando se fala em comportamento caótico, devemos definir as 

características que estão presentes em uma dinâmica como esta, segundo 

FERRARA (1994), o caos pode ser definido como um sinal aparentemente 

aleatório e irregular, gerado por um processo determinístico não linear, que 

possui características como: 

 

i) Exibe sensibilidade às condições iniciais; 

ii) É aperiódico; 

iii) É associado a um atrator estranho. 

 

 

3. Controle do caos no mapa de Hénon 
 
O objetivo deste trabalho desde o inicio é mostrar como é feito o 

controle do caos no mapa de Hénon, este controle foi feito através de 

simulações computacionais onde foi deixado o sistema interagir uma certa 

quantidade de pontos e depois liga-se o método de controle, escrito em um 

programa chamado Matlab. O método utilizado será descrito a seguir. 
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Seja b=1,4, e deixamos o parâmetro de controle 𝜶 variar ao redor 

de algum valor que leve a uma dinâmica caótica (como 𝜶=1,2). 

Para encontrar os pontos fixo do sistema, deve-se resolvê-lo 

impondo-se 𝒙𝒏+𝟏 = 𝒙𝒏 e 𝒚𝒏+𝟏 = 𝒚𝒏. Chamando estes valores de x e y, 

respectivamente, deve-se revolver o seguinte sistema de equações: 

 

. �𝒙 = 𝒂 + 𝒃𝒚 − 𝒙𝟐
𝒚 = 𝒙  

 

 Este sistema gera uma equação do segundo grau, cujas 

soluções podem ser ( 𝒙𝟏,𝒚𝟏) e (𝒙𝟐,𝒚𝟐). Neste caso, as soluções são (𝒙𝟏,𝒚𝟏) =

(𝟎,𝟖𝟖𝟖𝟖;𝟎,𝟖𝟖𝟖𝟖) e (𝒙𝟐,𝒚𝟐)= (-1,4358;-1,4358). 

Construímos então a matriz jacobiana, dada por: 

 

𝒋 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝝏𝝏
𝝏𝒙

𝝏𝝏
𝝏𝒚

𝝏𝝏
𝝏𝒙

𝝏𝝏
𝝏𝒚⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

 

Onde :                          𝝏(𝒙,𝒚) = 𝒂 + 𝒃𝒚 − 𝒙𝟐
𝝏(𝒙,𝒚) = 𝒙  

 

Produzindo então       |𝑱| =  �−𝟐𝒙 𝒃
𝟏 𝟎� 

 

Como |𝑱| = −𝒃 < 𝟎, os pontos encontrados são pontos de sela, 

seja o ponto (𝒙𝟎,𝒚𝟎) na vizinhança de (𝒙𝟏,𝒚𝟏), o mapa pode ser aproximado 

para um mapa linear (para valores de a próximos ao a de referência que será 

chamado de 𝒂𝟎 . Assim: 

 

𝒁𝒊+𝟏��������⃗ − 𝒁𝒔����⃗ =  �⃗� �𝒁𝒊���⃗ − 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎)� + 𝑪��⃗ (𝒂 − 𝒂𝟎) 

 

Onde 𝒁𝒊���⃗ = (𝒙𝒊,𝒚𝒊)𝑻 ; A=𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎) ; �⃗� é jacobiano e 𝑪��⃗ = �
𝝏𝝏
𝝏𝒂
𝝏𝝏
𝝏𝒂

� 
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E todas as derivadas parciais são calculadas em 𝒂𝟎 e 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎). 

Devemos assumir também que em uma pequena vizinhança de (𝒙𝒊,𝒚𝒊) : 

 

𝒂 − 𝒂𝟎 = −𝑲���⃗ (𝒁𝒊���⃗ − 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎)) , onde 𝑲���⃗ =  �𝒌𝟏𝒌𝟐
� 

Substituindo isso nas equações para 𝒁𝒊+𝟏��������⃗  , temos que: 

 

𝒁𝟏+𝒊��������⃗ − 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎) = ��⃗� − 𝑪��⃗ 𝑲���⃗ �(𝒁𝒊���⃗ − 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎)) 

 

Concluímos que o ponto fixo em (𝒙𝟏,𝒚𝟏) = 𝒁𝒔����⃗ (𝒂𝟎) é estável se a 

matriz ��⃗� − 𝑪��⃗ 𝑲���⃗ � tem autovalores com módulo menor do que a unidade. Neste 

caso particular: 

 

��⃗� − 𝑪��⃗ 𝑲���⃗ � = �−𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟖𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖 − 𝒌𝟏 𝟎,𝟒 − 𝒌𝟐
𝟏 𝟎 �, cujo polinômio 

característico é dado por: 

 

𝝎𝟐 + 𝝎(𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟖𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖 + 𝒌𝟏) + (−𝟎,𝟒 + 𝒌𝟐) 

 

Chamando de 𝝎𝟏 e 𝝎𝟐 as soluções desta equação, temos que: 

 

𝝎𝟏𝝎𝟐 =  𝒌𝟐 − 𝟎,𝟒 

                  −(𝝎𝟏 + 𝝎𝟐) = 𝟏,𝟔𝟔𝟏𝟖𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖 + 𝒌𝟏 

 

Com o intuito de que os autovalores de 𝝎𝟏 e 𝝎𝟐 tenham módulo 

menor que a unidade, basta encontrar as linhas de estabilidade marginal, o que 

é feito resolvendo: 

 

𝝎𝟏 = 𝟏−+  

𝝎𝟏𝝎𝟐 =  𝟏 

 

Assim, 𝒌𝟐 = 𝟏,𝟒  

Se for 𝝎𝟏 = 𝟏, temos que: 

 



417 
 

CONTROLE DO CAOS EM SISTEMAS MULTIDIMENSIONAIS: o mapa de hénon. p. 410-419 

                                                  𝝎𝟐 =  𝒌𝟐 − 𝟎,𝟒, então 

𝝎𝟐 =  −𝟐,𝟔𝟔𝟏𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖 − 𝒌𝟏 

 

O que implica:  

 

𝒌𝟐 =  −𝟐,𝟐𝟔𝟏𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖 − 𝒌𝟏 

 

Se for 𝝎𝟏 = −𝟏, teremos que: 

 

𝝎𝟐 = −( 𝒌𝟐 − 𝟎,𝟒) e 𝒌𝟐 = −(𝟎,𝟔𝟔𝟏𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝒌𝟏) 

 

O que implica: 

 

𝒌𝟐 =  𝟏,𝟎𝟔𝟏𝟖𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝒌𝟏 

 

Selecionando 𝒌𝟏 = −𝟏,𝟖 e 𝒌𝟐 = 𝟎,𝟖, que são os valores que 

satisfazem as condições anteriores. O mapa de Hénon perturbado fica da 

seguinte forma: 

 

𝒙𝒊+𝟏 = (−𝒌𝟏(𝒙𝒊 − 𝒙𝟏) − 𝒌𝟐(𝒚𝒊 − 𝒚𝟏) + 𝒂𝟎 − (𝒙𝒊)𝟐 + 𝒃𝒚𝒊
𝒚𝒊+𝟏 = 𝒙𝒊

 

 

As figuras a seguir mostram os resultados obtidos com 600 

pontos, sendo o controle ligado em N=200 e desligado em N=401. No eixo das 

ordenadas colocamos 𝒓𝟐 = 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐. 

 

Figura 2. Mapa de Hénon com controle ligado em N=200 e desligado em 
N=400. 
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Figura 3. Mapa de Hénon com controle ligado em N=200 e desligado em 

N=400. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conclusão 

Mostramos, neste trabalho, como controlar o mapa de Hénon ao 
redor de um ponto fixo. O próximo passo será o controle do mesmo sistema, 
estabilizando-o ao redor de ciclos com períodos maiores que 1. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estudo tem como objetivo a elaboração de um projeto básico de ciclovia na 

cidade de Itaú de Minas (MG), calcado nas orientações do Ministério das Cidades. A 

proposta se volta para uma necessidade local, pois visa colaborar com o seu 

planejamento e sua gestão, propiciando segurança ao ciclista e priorizando o 

pedestre, que integram os objetivos para os quais foi criado o Laboratório de 

Estudos Sociais do Desenvolvimento e Sustentabilidade (LabDes) da UNESP – 

Franca. 

  A inserção da bicicleta como modal de transporte é uma forma de mobilidade 

urbana sustentável. Com características físicas simples, o veículo ocupa pequenos 

espaços, causa um insignificante impacto ambiental, não emite ruídos e tem baixo 

custo. Mesmo com tantos elementos favoráveis, são poucos recursos e 

investimentos por parte dos governos das cidades nesse setor, talvez por isso a 

baixa credibilidade que a maioria da população dá à bicicleta como veículo de 

transporte. 

Existem diversos empecilhos na inserção da bicicleta no sistema viário urbano 

e, para alcançar resultados positivos na sua inclusão, é necessário adotar medidas 

de caráter operacionais, institucionais e educacionais. O oferecimento de condições 

adequadas à circulação dos ciclistas e a recuperação da qualidade ambiental 

dependem de uma política de hierarquização e integração dos transportes urbanos, 

baseada em transportes alternativos de deslocamento. O incentivo à mobilidade 

urbana por bicicleta pode trazer inúmeros benefícios para os usuários e ao meio 

ambiente. É preciso enfrentar dificuldades estruturais, com investimentos na criação 

das infraestruturas urbanas, na gestão de uma política pública de incentivo e 

manutenção, devendo atuar ainda na mudança de comportamento e 

conscientização da população ao uso da bicicleta. 
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A ausência de um plano de mobilidade e o pequeno porte do município de 

Itaú de Minas faz com que a administração municipal tenha pouca preocupação com 

a questão dos deslocamentos intraurbanos, voltando sua atenção mais para a 

questão da rodovia MG-050, cujo traçado corta diagonalmente o tecido urbano, 

separando fisicamente duas grandes partes da cidade, gerando dificuldades e 

insegurança na travessia. Em menor escala, a rodovia que liga ao município de 

Cássia e a Cia. de Cimento Portand Itaú (Grupo Votorantim) e o Distrito Industrial 

(MG-344), também recebe atenção, pois tem tráfego intenso de caminhões e 

veículos que transportam os trabalhadores.  

Pelo fato da indústria cimentícia estar localizada às margens da rodovia MG-

050, verificação empírica mostra que a bicicleta é amplamente utilizada como 

alternativa de locomoção para os trabalhadores e para a população de menor renda, 

embora a prefeitura não disponha de qualquer dado estatístico sobre o número de 

bicicletas e de viagens. Outro aspecto importante é a baixa declividade das vias em 

quase toda a cidade, o que facilita o uso deste meio de transporte (FERREIRA, 

2009).  

 

1 Objetivos  
 

Situações urbanas diferenciadas exigem estratégias de intervenção 

diferenciadas que atendam às especificidades locais. As diretrizes de projeto devem  

permitir a criação de uma infraestrutura eficiente e de alta qualidade para a 

população oferecendo conforto e segurança aos ciclistas e pedestres, além de 

estimular, por meio de investimentos públicos e ações concretas, uma mudança 

cultural relativa ao modo de apropriação e uso do espaço urbano, tornando-o mais 

humano e sustentável (INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2010).  

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

- Analisar experiências exitosas de gestão urbana de transportes, 

vinculadas ao uso de bicicletas; 

- Priorizar métodos alternativos de transporte, incentivando o uso de 

meios não motorizados, em prol da segurança e da mobilidade urbana; 

- Definição e caracterização da área para implantação do projeto.  

São inúmeros os motivos que levam a implantação de redes cicloviárias nas 

cidades. Além de promover mais segurança e conforto nas ruas, tanto para ciclistas, 
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quanto para pedestres, sua integração com o sistema viário estimula a interação da 

população, despertando o convívio social. Ppodemos definir que cidades providas 

de planejamento cicloviário são sinônimo de cidades planejadas, eficientes por 

poupar energias esgotáveis e saudáveis. A adoção de uma boa política de 

mobilidade urbana é uma porta aberta para que o município possa ser mais 

democrático e sustentável, cumprindo sua função social nos termos constitucionais, 

podendo garantir a toda população o acesso aos bens que a cidade oferece, 

reduzindo congestionamentos e acidentes de trânsito, reduzindo despesas gastos 

públicos em saúde, diminuindo a emissão de poluentes e ruídos, dentre outros 

aspectos positivos. 

 

 

2 Transporte Cicloviário 
 

A bicicleta é um meio de transporte acessível a todas as classes sociais, 

podendo ser usada de diversas maneiras e finalidades e esses fatores que a levam 

a ser o veículo mais utilizado nas pequenas cidades. Por se tratar de um transporte 

sustentável, que não danifica o ecossistema, não afeta a saúde da população e não 

causa poluição e ruído, a bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como transporte ecologicamente mais sustentável do Planeta. 

Para ganhar espaço no sistema viário nacional, pesquisas apontam que em 

2010, elas representavam aproximadamente 1% do total da malha viária das 

cidades. Segundo o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta (2007, p. 66-

67), o Brasil dispunha em 1999 de 350 quilômetros de ciclovias. Em 2002, a 

extensão das vias exclusivas para as bicicletas passou para 600 quilômetrose em 

2010 o Brasil totalizou pouco mais de 2,5 mil quilômetros de ciclovias. Ainda é pouco 

diante da necessidade dos deslocamentos intraurbanos, porém representa avanço 

significativo.  

Dentro do conceito de mobilidade, a inserção da bicicleta no sistema viário 

deve prever a construção de vias cicláveis que favoreçam a realização do percurso 

de forma segura e consciente, pois a principal dificuldade enfrentada pelos ciclistas é 

o conflito com o tráfego de veículos motorizados. A má qualidade do pavimento, 

seguida da falta de iluminação, também são condicionantes bastante desfavoráveis. 
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) reconhece a bicicleta como parte 

importante do sistema de trânsito, estabelecendo tanto os direitos como os deveres 

dos ciclistas. Porém, é necessário criar instrumentos auxiliadores, como políticas 

locais, para a implementação de programas, campanhas educativas e fiscalização 

efetiva.  

No Brasil, já existem programas de apoio aos ciclistas nas grandes cidades. 

No Distrito Federal, devido às condições físicas e climáticas favoráveis ao uso da 

bicicleta e a forte demanda social, um programa de implantação vias cicláveis 

começou a ser idealizado em 2002 e, a partir de 2005, foi criado um grupo de 

trabalho para estudar o projeto que começou a ser implantado em 2012. Dos 600 km 

de vias previstas para 2015, 400 km já foram concluídos. A infraestrutura é 

composta de ciclovias, vias cicláveis e suportes, como paraciclos e bicicletários. O 

programa também contempla a inclusão social, integrando a bicicleta ao transporte 

público e a equipamentos urbanos, reduzindo os ruídos e a poluição atmosférica. 

Para implantação do sistema, foi necessária a realização de campanhas 

incentivadoras, bem como definição de normas e legislação e criação do Comitê 

Gestor Cicloviário. Foi também instituída a Lei nº 4.800, de 29/03/2012, 

determinando, com prazo até 2014, a construção de bicicletários em 

estabelecimentos com alta circulação de pessoas, incluindo as estações de metrô 

(SOLUÇÕES PARA CIDADES, 2014). 

Em São Paulo, a rede cicloviária se encontra em expansão, sendo prevista 

para o fim de 2015 um total de 400 km. Até janeiro de 2013, a capital possuía 

somente 63 km de pistas cicláveis. Os projetos começaram a ser executados no 

meio do último ano, e até então já foram construídos 156 km, totalizando pouco mais 

de 200 km de ciclovias e ciclofaixas. Existem também dois programas de locação de 

bicicleta, o Bike Sampa e o Ciclo Sampa, com 227 estações, contendo mais de duas 

mil unidades para serem alugadas. Ainda compondo a infraestrutura, integrados ao 

sistema de transporte coletivo por ônibus e metrô, os bicicletários e paraciclos 

somam 5.115 vagas. 

Já em Sorocaba, o plano cicloviário está em desenvolvimento desde 2006 e 

tornou a cidade referência por sua eficácia e também por possuir um baixo índice de 

acidentes envolvendo ciclistas, próximo a zero. São 115 km de vias cicláveis, dos 

quais 110 km são ciclovias segregadas por meio de canteiros e gradis, 3 km são 

ciclofaixas e 2 km faixas compartilhadas com ônibus. Integrada aos demais modais, 
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a malha cicloviária atende a população em toda cidade, servindo também como 

espaço de lazer. Foram instalados 50 paraciclos em locais estratégicos, além da 

criação de dois programas de incentivo: o Pedala Sorocaba, que promove 

campanhas, estimulando o uso da bicicleta como forma de inclusão social, 

conscientiza a população dos benefícios das atividades físicas, dando ênfase de que 

além de ser utilizada como transporte para trabalho e estudo, o veículo de duas 

rodas é uma forma de lazer e o integrabike, uma iniciativa da prefeitura em parceria 

com uma empresa privada que disponibiliza em 19 estações, 152 bicicletas a serem 

emprestadas gratuitamente a população. Para seu uso é necessário ser maior de 18 

anos e possuir um cartão do transporte coletivo municipal (URBES, 2015) 

Na América do Sul, Bogotá é a cidade que mais se destaca. Desde 1998, 

foram construídos mais de 350 km de ciclovias, das periferias e subúrbios até o 

centro da capital. Os objetivos iniciais eram implantar um sistema de transporte 

sustentável, relacionando e melhorando os sistemas já existentes (transporte 

coletivo e ciclovias) e para isso foi necessário limitar o uso do automóvel. Para 

auxiliar nesse processo foi criado o programa de apoio “Domingo sem Carro”, 

proibindo o uso de veículos particulares um dia no ano, para que os cidadãos 

possam utilizar as vias e parques abertos para a prática de esportes e lazer 

(INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2010). 

De acordo com o site Mobilize Brasil (2014), a população de Bogotá é de 7,8 

milhões de pessoas, sendo classificada como a quarta cidade mais populosa da 

América do Sul. Com o relevo plano, clima seco e temperaturas amenas, o uso da 

bicicleta é favorecido na capital colombiana. Ainda existem muitos problemas 

relacionados ao uso das ciclovias, e é muito comum ver ciclistas pedalando pelas 

ruas, em meio aos automóveis. A falta de sinalização e a descontinuidade da rede 

cicloviária muitas vezes colaboram para isso. É claro, o incentivo e valorização da 

bicicleta por parte do governo colombiano, e por mais que existam falhas, os 

benefícios após a reestruturação do plano de mobilidade são visíveis, como a 

redução do número de acidentes fatais. 

Este exemplo sul-americano evidencia o quanto o Brasil pode melhorar no 

seu planejamento cicloviário, ainda mais com o aumento do uso da bicicleta nas 

várias camadas sociais no país. São inúmeros os aspectos inibidores da inclusão da 

bicicleta no cenário urbano, mas é preciso enfrentar as dificuldades estruturais para 

alterar o quadro vigente.  
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Para compor um sistema cicloviário com qualidade e eficiência é necessário a 

integração de vários elementos que auxiliem os ciclistas em seus deslocamentos, 

oferecendo conforto e principalmente segurança, como: 

• Ciclofaixa: Faixa para uso da bicicleta localizada no leito carroçável, 

sendo segregada por uma linha separadora, pintada no solo, ou por sinalizadores, 

como tachas. Em geral são unidirecionais e seguem o mesmo fluxo dos automóveis 

por medidas de segurança; 

• Ciclovia: É a via exclusiva para bicicletas, com estrutura 

absolutamente isolada da pista de rolamento feita por separadores e terraplenos. 

Podem ser unidirecionais e bidirecionais e muitas vezes podem ter traçado 

independente do sistema viário. Sua largura varia em função do seu tipo, e sua 

demanda. Para pistas unidirecionais com tráfego de até mil bicicletas por hora, é 

recomendado que a largura seja de 1,50 m – 2,50 m, podendo ser acrescentado 

0,50 m em lugares com desníveis acentuados. Já as bidirecionais tem como largura 

ideal 3,00 m, sendo aceitável o mínimo de 2,50 m, no caso de altos desníveis a 

regra é a mesma das vias unidirecionais. No caso de rampas, deve ser concedida 

uma maior atenção, pois a bicicleta é muito sensível aos desníveis; 

• Via ciclável: São vias de tráfego motorizado com velocidade máxima 

de 30 km/h. Normalmente são vias locais e mesmo compartilhando a pista com os 

veículos, os ciclistas podem utiliza-las de forma segura; 

• Vias de tráfego compartilhado: Na falta de ciclovias ou ciclofaixas e 

até mesmo acostamento, o ciclista poderá utilizar a pista de rolamento junto com os 

demais veículos, no mesmo sentido de circulação e com preferência em relação aos 

demais modos de transportes. Quanto à circulação de bicicletas na calçada, só será 

permitido mediante a autorização do órgão de trânsito do município, inserindo 

sinalização adequada; 

• Bicicletário: Estacionamento para bicicleta estruturado com acima de 

vinte vagas implantados próximos a grandes complexos, como terminais de 

transportes, indústrias, fábricas e parques.  Geralmente possuem controle de 

acesso, são cobertos, podendo ter banheiros, vestiários e até mesmo borracharias; 
• Paraciclos: Estacionamento para bicicletas em lugares públicos, com 

possibilidade de amarração para garantir segurança contra furtos. Tem geometria 

simplificada e ocupa pouco espaço (BRASIL,2007).   



 
 
 

426 
 

Hellen Maria Passos Mendes ; Mauro Ferreira 

O tipo de pavimento mais utilizado no Brasil para ciclovias é o concreto 

vermelho. A estrutura desse piso possui três camadas e uma lona plástica. E para 

sua implantação são necessários oito procedimentos compreendendo desde a 

preparação do solo até a execução das juntas. Para durabilidade do pavimento 

recomenda-se usar concreto fck de 25 mpa, tendo uma espessura de 12 cm, quando 

não houver fluxo de automóveis e 20 cm com armação metálica feita em tela de aço 

quando tiver trânsito de veículos. Para deixar o concreto vermelho, ele é preparado 

de maneira convencional sendo adicionada a pigmentação em pó na betoneira. Para 

evitar acidentes e deixar a pista mais aderente, o concreto é texturizado com 

vassoura de piaçava, pelo ou náilon devendo ser o traço uniforme e constante ao 

longo de toda ciclovia. (PREFEITURA DA CIDADE do RIO de JANEIRO, 2014). 

O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) é o órgão responsável pela 

normatização dos dispositivos de sinalização de trânsito brasileiro. Os símbolos 

precisam ser claros, legíveis e bem conservados, respeitando as normas e cores 

especificadas pelo conselho. A sinalização é dívida em horizontal e vertical. A 

primeira é composta por marcas, símbolos e legendas no piso. Sua função é 

fornecer informações e orientar motoristas e pedestres sobre as condições da via, 

para que tenha um trânsito mais organizado e seguro. Por possuir algumas 

limitações de visibilidade quando existe tráfego intenso e nas condições de chuva, 

neblina e outros fatores climáticos, os sinais de pavimento são um complemento das 

sinalizações verticais. Nas ciclovias, a própria pigmentação do concreto de vermelho 

se constitui em um sinalizador de piso. A linha simples seccionada é utilizada em 

ciclovias bidirecionais, na cor branca, com largura de dez centímetros e cada traço 

tem medida de um metro, com espaçamento de dois metros.  Os dispositivos 

verticais são sinais apostos sobre placas ao lado da pista ou até mesmo suspensas, 

com a finalidade de regulamentar as obrigações, limitações e restrições do trânsito. 

As placas de regulamentação em geral são circulares, nas cores vermelha, preta e 

branca, diferenciadas das placas de parada obrigatória (octogonal) e dê a 

preferência (triangular). No caso das placas de advertência, elas são responsáveis 

por alertar sobre os riscos locais. A forma padrão dos sinais de advertência é a 

quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, nas cores amarela e 

preta. Além das placas de regulamentação e advertência, existem as placas de 
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indicação, informativas e educativas. Essas placas são retangulares, podendo ser de 

cor verde ou branca (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,2014). 

 
3 Aspectos Metodológicos  
 

O projeto está sendo desenvolvido a partir de pesquisas bibliográfica, 

documental, de campo e levantamento de fontes secundárias, adotando-se a 

seguinte metodologia e procedimentos: 

- Levantamento de bibliografia, produção acadêmica sobre experiências 

exitosas na área de planejamento e gestão urbana, tendo como recorte as questões 

envolvidas na utilização de bicicletas como meio de transporte; 

- Levantamento de cidades com experiências exitosas de gestão na 

região e no Brasil e América Latina, tendo como recorte as questões envolvidas na 

utilização de bicicletas como meio de transporte; 

- Análise do material levantado. 

No que diz respeito à metodologia a ser adotada para caracterização de áreas 

para a implantação do programa cicloviário em Itaú de Minas, estão sendo 

desenvolvidas pesquisas de campo, levantamento de legislação urbanística local, 

documental e de fontes secundárias, adotando-se os seguintes procedimentos: 

- Pré-seleção e levantamento fotográfico de áreas potenciais para 

implantação do Projeto cicloviário; 

- Levantamento de uso e ocupação do solo; 

- Levantamento e análise da Legislação Municipal incidente; 

- Sistematização e análise do material levantado; 

- Definição e caracterização da área necessária à implantação do 

Projeto. 

O material coletado será organizado e sistematizado de modo a constituir um 

banco de dados para o LabDES – UNESP, permitindo a consulta de técnicos e 

outros pesquisadores interessados no tema. 

 
 

 

 
 



 
 
 

428 
 

Hellen Maria Passos Mendes ; Mauro Ferreira 

4 Resultados Parciais obtidos  
 

Itaú de Minas está situada no sudoeste de Minas Gerais, a aproximadamente 

370 km da capital Belo Horizonte. Sua população é de 14.945 habitantes (14.562 

urbanos, 383 rurais), segundo o censo do IBGE (2010). Sua frota de veículos tem 

crescido 300% ao longo dos últimos dez anos, mas sua topografia relativamente 

suave permite a utilização de bicicletas para locomoção intraurbana, que 

observações empíricas registram. É uma das cidades situadas ao longo da antiga 

linha ferroviária da Companhia Mogiana. O trem que conectava a cidade ao estado 

de São Paulo fazia o carregamento na indústria de cimento e transportava o produto 

até Ribeirão Preto, de onde era distribuído. Por volta de 1990, a ferrovia foi 

desativada. Conforme observação in loco, os trilhos que cortavam a pequena cidade 

praticamente inexistem hoje e o trajeto por onde o trem passava é utilizado, em parte 

como sistema viário urbano e parte permanece desocupado na área rural.  

 

Eixo Indicadores Descrição 
Variáveis para 

compor o indicador 
Método de 

cálculo 

Melhor 
Mobilidade, 

Menos 
Tráfego 

Veículos 
por 

habitante 

Veículos 
utilizados 

em 
relação 

ao 
número 

de 
habitantes 

Número 
de 

veículos 

Número 
de 

habitantes 
Veículo/habitante 

Ano 2014 8.992 15.978 0,56 

      Fonte: Denatran,2014 
 

A prática de implantação de vias para bicicleta em áreas que sediaram trilhos 

ferroviários é pertinente, pois ciclovias podem ser independentes da malha viária. 

Aproveitando a topografia e a demarcação do trajeto que o trem fazia ligando a 

antiga fábrica de cimento Itaú às novas instalações industriais da atual Cia. de 

Cimento Portand Itaú (Grupo Votorantim), o trecho foi escolhido como melhor opção 

para a implantação do projeto por vários fatores: por não haver necessidade de 

gastos com desapropriações, pela baixa interferência no sistema de trânsito e 

transporte existente, pela baixa declividade do trecho, pelo baixo custo de 

implantação, pela possibilidade de restaurar a antiga ponte do trem e pela 
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possibilidade de oferecer um deslocamento seguro aos trabalhadores que utilizam a 

bicicleta como método de transporte para chegar ao distrito industrial e à fábrica de 

cimento. 

Levantamento fotográfico e métrico realizado ao longo do antigo traçado da 

ferrovia mostrou as possibilidades de desenvolvimento do projeto, em termos de 

acessibilidade aos locais programados, de perspectivas de uso pela população local 

e de melhoria das condições de locomoção intraurbana, pois no Plano Diretor do 

município, elaborado em 2007 e transformado na lei Nº 31,de 27 de dezembro de 

2010,  consta a proposta de utilizar o antigo traçado da ferrovia como ciclovia, mas 

até o momento não houve consequência prática desta diretriz, fazendo com que o 

projeto possa auxiliar a discussão do processo de planejamento local e a busca de 

recursos para sua construção.  

Mapa 01. Trecho de implantação de ciclovia 
Fonte: Prefeitura municipal de Itaú de Minas  xxxx 
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                                      Figura 1.  Antiga fábrica de cimento.  

             Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

 
                                      Figura 2.  Via por onde passava a linha ferroviária.  

             Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

 
Figura 3.  Via por onde passava a linha ferroviária. Atrás da igreja Santa                    
Terezinha.  

             Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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                               Figura 4.  Materiais de construção e caçamba no leito carroçável  

              Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
   

 
                                             Figura 5.  Canteiro por onde passava o trem.  

                    Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 
                                            Figura 6.  Ciclista em meio ao trânsito sem sinalização adequada.  

                    Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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                                            Figura 7.  Praça Heleno de Andrade. Antigo ponto de ônibus. 

                   Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 
                                         Figura 8.  Continuação da praça. Desnível relevante. 

                Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 
 

 
                                 Figura 9.  Ciclista na via precedente a Rodovia MG-050.  

                Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
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                                           Figura 10.  Distrito Industrial.  

                 Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

Os próximos passos da pesquisa envolvem o desenho de toda a via (tanto no 

trecho urbano quanto periurbano), sua geometria e dimensões, o percurso possível 

e suas interferências com usos já instalados, a especificação dos materiais de 

construção a serem utilizados e os regulamentos municipais que permitirão 

consistência e sustentabilidade ao projeto cicloviário. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é fruto do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência), que é um programa de bolsas pertencente a CAPES, 

para graduandos de cursos que oferecem licenciatura, neste caso, foi realizado 

por bolsistas do curso de Psicologia. 

Por ser um programa para apenas, aqueles que tem na grade curricular 

a licenciatura, os graduandos devem ministrar aulas, para que dessa forma 

aperfeiçoem a sua formação como docentes. Neste caso, junto com as aulas 

de Ciências em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

localizada na cidade de Franca do interior do Estado de São Paulo. As aulas 

trazem temas que possibilitam a junção da Psicologia com a Ciências, tais 

como, bullying, sexualidade, DSTs, doenças psicossomáticas e etc.  

Esse trabalho tratou da temática relacionada ao bullying por ter sido 

anteriormente notado pelas bolsistas e pela professora de ciências, através de 

observações específicas, que o bullying se fazia presente na turma em 

questão. 

Vygotsky (1994), destaca a importância das relações sociais, 

argumenta que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso 

processo de interação entre as pessoas. A inserção da criança na cultura, 

através da interação social com as pessoas, proporcionando o 

desenvolvimento pessoal e evoluir nas formas elementares de pensamento 

para formas mais abstratas, que a ajudarão a conhecer e controlar a realidade. 

A autoestima “É o julgamento que você faz de si mesmo. É autoconfiança, auto 

respeito e auto aceitação.” (ABREU, s/a). Afirma, ainda, que ser possuidor da 

autoestima “É se sentir confiante e adequado. É se sentir competente e 
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merecedor” (ABREU, s/a). Uma vez que uma criança é julgada em seu 

ambiente escolar, sendo vítima de bullying, a sua autoestima se torna limitada 

àquilo que pensam e dizem sobre ela. Dessa forma, fica ausente a sua própria 

aceitação, seu próprio respeito e a confiança em si mesma, fazendo com que, 

dessa forma, se sinta menos competente ou merecedora do que, na realidade, 

seria perfeitamente capaz de conquistar. 

Pensando neste contexto foi trabalhada a autoestima no processo de 

aprendizagem, tendo enfoque no bullying e suas consequências através de 

uma aula, que teve participação de estudantes do 8ºano, com o intuito de 

conscientizá-los sobre o tema e diminuir os conflitos existentes entre os 

estudantes, melhorar o convívio mostrando a importância do respeito uns com 

os outros e com outras pessoas, e poder gerar uma boa convivência.  

Vygotsky ressalta a importância do outro não só no processo de 

construção do conhecimento, mas também de constituição do próprio sujeito e 

de suas formas de agir.  

Já Antunes (2008) trás a ideia de que o estudante é capaz de construir 

seu próprio conhecimento, mas não quando o conhecimento é passado de 

forma mecânica, pois não terá um conhecimento significativo. Através disso, o 

professor assume um papel de mediador no processo de aprendizagem.  

“O bullying é, antes de tudo, uma forma especifica de violência. Sendo 

assim, deve ser identificado, reconhecido e tratado como um problema social 

complexo e de responsabilidade de todos nós”  (SILVA, 2009). 

O bullying se dá de um subconjunto de comportamentos agressivos, 

intencionais e repetitivos, que ocorrem sem motivações evidentes, o qual é 

adotado por estudantes contra outro (a), causando dor e sofrimento. 

Foi na década de 1970, na Suécia, que surgiu um maior interesse da 

sociedade sobre este problema, e assim se cresceu o interesse por outros 

países. Foi quando em 1982, na Noruega, onde houve vários suicídios de 

crianças, e através disso é que ficou mais conhecido o devido assunto. 

“De maneira prática e objetiva, a escola deve procurar meios para se 

informar sobre as formas que possibilitem saber quais são as experiências e os 

sentimentos que seus alunos possuem em relação ao bullying” (SILVA, 2009). 
 “Além da forma, é preciso um professor que se comunique 
adequadamente com os alunos, a comunicação é um elemento 
humanizador que aproxima as pessoas, cria identificação e 
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cumplicidade, qualifica a semelhança e esclarece as 
diferenças. Por meio do diálogo as pessoas aprendem sobre as 
outras. Aprendem a compreender e a ser compreendidas, a 
confiar e a se tornarem confiáveis. A escola precisa de 
professores e alunos confiáveis” (CHALITA, 2008). 
 

“As meninas geralmente expressam atitudes mais positivas em relação às 
vitimas, são mais empáticas e dão mais suporte que os meninos” (GINI & 
POZZIOLI,  2006). 

Então pode-se perceber que as meninas são prestativas, atenciosas e 

se sensibilizam perante a situação problema. É possível perceber uma 

diferença entre o bullying feminino e masculino, explicado abaixo.  

“Nas adolescentes, em particular, é comum o uso de apelidos e 

fofocas” (VAIL, 2002). 

“Meninos tendem a utilizar a agressão física como empurrões, chutes e 

socos. Já as meninas utilizam formas mais indiretas de bullying, como 

agressão verbal, insulto, mentira e fofoca” (BANDEIRA, 2009). 
“Os meninos afirmam que são mais agredidos por outros 
meninos, enquanto as meninas afirmam que são agredidas 
principalmente por outras meninas. Meninas e meninos 
também diferem na maneira como percebem e nas suas 
atitudes em relação ao bullying” (BANDEIRA, 2009). 
 

Sendo assim esse trabalho relata a importância da escola e dos 

professores em função de diminuir a violência escolar, pois essa violência afeta 

na autoestima e na forma de viver dos estudantes. 
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OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma atividade pedagógica 

ministrada com estudantes do 8º ano, com o intuito de promover discussões, 

reflexões e escuta sobre a violência no espaço escolar e discutir possíveis 

possibilidades de ações contra o bullying, incentivando o respeito, o diálogo 

entre as pessoas, bem como a importância da  autoestima de um individuo. 
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METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada foi a de tipo qualitativa. André (1995) afirma 

que existe diferentes formas de condução de uma pesquisa qualitativa, sendo 

uma delas a pesquisa qualitativa etnográfica, a qual  caracteriza-se pelo 

contato do pesquisador com a situação pesquisada, neste caso, os 

pesquisadores bolsistas e os estudantes em uma experiência escolar cotidiana. 

 

Participantes 
Os participantes deste trabalho foram 40 estudantes de diferentes 

classes sociais, diferentes etnias e de idade entre 12 e 13 anos, pertencente ao 

8º ano de uma escola pública do interior do estado de São Paulo. 

 

Procedimentos 
A aula foi dividida em dois momentos, inicialmente foi apresentado o 

conceito de bullying, interagindo com os estudantes, que deram os seus 

exemplos pessoais, e através disso foi trabalhado também a importância da 

autoestima para as pessoas. 

Posteriormente foram explicadas as consequências, os tipos de 

bullying, sendo estes, o verbal(insultar, ofender, xingar, fazer gozações, colocar 

apelidos pejorativos, fazer piadas ofensivas, etc), físico e material (bater,chutar, 

espancar, empurrar, ferir, beliscar,roubar, furtar ou destruir os pertences da 

vítima, atirar objetos contra as vítimas), psicológico e moral (irritar, humilhar e 

ridicularizar, excluir, isolar, ignorar, desprezar ou fazer pouco caso, discriminar, 

perseguir, difamar, etc), sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar, etc), e por 

fim, o virtual, conhecido como ciberbullying (calunias e maledicências) que se 

dá por meio da comunicação de celulares e internet. 
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Foram explicadas também as formas de prevenção, deixando claro 

para os estudantes que a prática de violência escolar pode gerar baixa 

autoestima nas vítimas. Além das consequências na vítima, têm-se as 

consequências no agressor e no observador. 

Já no segundo momento os estudantes foram divididos em 6 grupos, 

contendo em cada grupo entre 6 e 7 pessoas, para que assim realizassem a 

atividade a qual os estudantes deveriam criar uma propaganda de prevenção 

ao bullying.  

Nessa atividade final, foi dado cartolinas e revistas, como dito 

anteriormente, para que os estudantes criassem propagandas de prevenção ao 

bullying através dessa atividade eles mostraram a compreensão do assunto, 

pois tudo que foi trabalhado eles colocaram nas cartolinas. 

Por fim, os professores fecharam a aula com um debate das ideias que 

cada grupo propôs em seus cartazes fazendo, dessa forma, uma ligação com o 

conteúdo trabalhado. Neste encerramento, foram feitas diversas perguntas 

relacionadas ao bullying para os estudantes, tais como a importância do 

respeito mútuo e as consequências da prática tanto para o agressor quanto 

para o agredido. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Esse trabalho teve o intuito de trazer o tema bullying para os 

estudantes, para que assim, pudesse diminuir os conflitos entre eles e dessa 

forma, tornar um ambiente mais agradável para se conviver na escola. 

 Na aula, os estudantes necessitaram da ação das bolsistas para que 

assim percebessem a importância do respeito mútuo.  

A aula teve como prioridade o diálogo, valorizando as opiniões dos 

estudantes e sentimento gerados neles, para que dessa forma entendêssemos 

como eles lidam ou lidariam perante uma situação de bullying e uma situação 

de baixa autoestima, devido ao bullying.  

Ao serem questionados a respeito de conhecerem crianças que sofrem 

ou já sofreram de bullying, a maioria da turma levantou a mão. Já quando a 

questão foi se já teriam sofrido bullying, poucos tiveram coragem de assumir 

para a classe, uma vez que a experiência é traumatizante.  

Portanto, primeiramente os estudantes contaram casos em que seus 

conhecidos sofriam de bullying contando principalmente, casos de suas antigas 

escolas, onde crianças eram agredidas fisicamente e moralmente. Á medida 

em que iam relatando as histórias de seus amigos, surgiram casos dentro da 

sala de aula. A partir desse momento, teve-se uma liberdade e descobrimos 

crianças que sofriam de bullying dentro da classe. Foi notório que na escola em 

questão, o bullying físico não é muito comum, no entanto, o bullying verbal é 

bastante frequente, que se dá através de palavras desagradáveis, relacionadas 

a algum aspecto da pessoa. 

Ao ser levantado o assunto “bullying dentro da sala de aula”, uma das 

estudantes da classe alegou que preferia ficar em casa por não ter muitos 

amigos dentro da escola. Percebe-se, dessa forma que o bullying faz com que 

as crianças queiram ser invisíveis perante a sociedade e principalmente na 



442 
 

Heloisa Silvestre Chiarelo ; Giovana Zanardo Costa Pinto ; Irma Helena Ferreira Benate Bomfim 
 

escola. É papel, portanto, do professor mostrar que possuem o mesmo 

potencial que o restante da turma. 
As crianças ou adolescentes que sofrem bullying 

podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa 
autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de 
relacionamento, podendo, inclusive, contrair comportamento 
agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar ou 
cometer suicídio. (CAMARGO, 2014). 

Algumas crianças deixaram claro que, gostariam de viver em um 

ambiente onde houvesse a boa convivência. Sem discriminação, usando 

palavras educadas como: bom dia, por favor, com licença e tratar com respeito 

a todos. E, para isso, a prática de bullying nas salas de aula deveria acabar. 

Falaram, ainda, sobre os grupos de amizade presente na turma, as 

chamadas “panelinhas” (por gosto musical, interesses, comportamentos), que 

limitam o conhecimento e o envolvimento de toda a classe, e geram diferenças 

de opiniões. Quanto a isso, as bolsistas buscaram explicar que conhecer mais 

a fundo pessoas com quem convivemos diariamente, nos faz viver em um 

ambiente menos hostil, como foi requerido pelos estudantes que buscavam 

uma boa convivência no grupo. 

Para encerrar a conversa sobre os casos de bullying, foi lido o texto “O 

diário de Davi Satil: Uma vítima de bullying.” de Silvano Sulzart, que retrata de 

forma simples a rotina de um garoto vítima de bullying. Por ser acima do peso, 

Davi é chamado, por exemplo, de baleia orca. Ao final da leitura, um estudante  

alegou que conhecia um garoto, em sua escola, que era ainda chamado de 

baleia orca, e que pretendia ajudá-lo. Citaram também, casos em que pessoas 

deixavam de comer porque a chamavam de gorda, meninas que passavam 

horas se maquiando porque a chamavam de feia, entre outros exemplos. 

Após toda a discussão, foi sugerida a atividade em grupos onde os 

estudantes deveriam criar propagandas que propunham o fim do bullying. 

Através dos cartazes, foi reconhecido que a aula afetou os estudantes. Nestes 

trabalhos, foram colocados em frases diversos assuntos discutidos 

anteriormente. Algumas dessas frases são: “O jeito é a pessoa se gostar do 

jeito que é e ter amigos” e “Ser diferente é normal.” 

É realidade da escola, e bastante comum a ocorrência de situações de 

implicância, agressões físicas e verbais e discriminações, podendo assim, 

gerar problemas relacionados a autoestima e consequências quando adultos.  
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CONCLUSÃO  
 
Os resultados nos apontaram que através das atividades e aulas 

ministradas, houve uma resposta positiva, pois os estudantes participaram, 

interagiram, além de expor relatos e tiveram grande interesse no assunto 

trabalhado. Além de a professora de Ciências ter observado que após a aula os 

estudantes passaram a ter respeito um com o outro, e quando um dos 

estudantes pratica o bullying os outros o alertam, fazendo com que ele lembre 

do que foi estudado. Foi percebido, ainda, que a auto estima das pessoas 

podem mudar em um sentido negativo fazendo que assim, percam o interesse 

sobre os fatores básicas da vida. 
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Introdução 
 A Universidade Estácio de Sá é uma instituição de ensino superior 

privada brasileira, fundada na Zona Central do Rio de Janeiro em 1970. Atualmente, 

é considerada uma das maiores organizações privadas no setor de ensino superior 

no Brasil em números de alunos matriculados. Em 31 de dezembro de 2014, a 

instituição contava com 437,4 mil alunos matriculados nas modalidades presencial e 

à distância, em cursos de graduação e pós-graduação. 

 A universidade também possui capital aberto, fazendo parte do 

mercado de ações da BM&F Bovespa desde o seu IPO em 2007. Seu desempenho 

no mercado de ações, desde esta data, é historicamente positivo, assemelhando-se 

com os outros ativos da Bolsa dentro do setor educacional (Kroton, Anima, Ser 

Educacional, Abril Educação). 

 Diante deste fato, o período de janeiro de 2015 foi marcado pelas fortes 

alterações do Governo Federal no programa de Financiamento Estudantil (FIES), 

onde a Estácio foi afetada juntamente com todo o setor educacional. 

 A relevância deste trabalho deve-se ao fato da forte dimensão destas 

alterações no ensino superior que, além de atingir os alunos e as instituições, 

afetaram também fortemente o âmbito econômico, diante do seu desempenho no 

mercado de ações da BM&F Bovespa no período do qual este artigo apresenta 

análise, de fevereiro a abril de 2015. 

 
1   Referencial teórico 
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 A plataforma básica que este artigo apresenta é o mercado de capitais 

em si, diante da análise das ações da Estácio como capital aberto, por meio da 

BM&F Bovespa. 

1.1   BM&F Bovespa 
 

 É a principal bolsa de valores do Brasil e está entre as maiores do 

mundo. É resultado da fusão entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa Holding) em 2008. É uma empresa com 

fins lucrativos que tem ações negociadas no mercado de capitais. 

 
A BM&F Bovespa negocia títulos e valores mobiliários de renda fixa e renda 
variável, citando-se: 
• Títulos e Valores Mobiliários: ações, cotas de fundos de 
investimentos, debêntures; etc.; 
• Derivativos Agropecuários: algodão boi gordo, café, etanol, milho, 
soja, etc.; 
• Derivativos Financeiros: ouro, taxas de juros, taxas de câmbio, 
índices de ações, etc.; 
• Mnicontratos: café, dólar boi gordo e índice Bovespa; 
• Mercados de Balcão: termo, swaps e opções; 
• Títulos Públicos Federais: prefixados, pós-fixados e indexados a 
taxas de inflação e de câmbio (ASSAF NETO, 2012, p. 221). 

 

 No mercado de capitais brasileiro, o principal índice é o Ibovespa 

(IBOV). O referido autor (2012, p. 230) afirma que “o índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo é o mais importante indicador do desempenho das cotações das ações 

negociadas no mercado brasileiro”. 

 

2   Estudo de caso: análise de desempenho da Estácio Participações S.A. no 
mercado de ações na BM&F Bovespa entre fevereiro e abril de 2015 
 

 A atual situação do Governo Federal em fazer cortes significativos na 

economia fez com que afetasse também a educação superior no país, onde alunos 

que precisam ingressar ou se manter na universidade por meio do FIES, fossem 

diretamente atingidos pelas alterações ocorridas. 

 Isso afetou principalmente aqueles que iriam ingressar a partir do ano 

de 2015, onde o sistema informou as diversas alterações, como os reajustes na taxa 

de financiamento, a maior pontuação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

para que os estudantes possam aderir ao programa, além de milhões de 
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reclamações de todo o país devido ao fechamento do site oficial do MEC e 

constantes falhas e problemas deste sistema, impossibilitando consultas dos 

veteranos e inscrições dos calouros. 

2.1   FIES: alterações em discussão 
 

 No pregão do dia 5 de fevereiro de 2015, as ações do setor 

educacional ficaram voláteis (Estácio em alta de 1,54%), diante das primeiras 

discussões do governo em relação ao aditamento do financiamento do FIES, além 

das demais alterações. 

 Na outra semana, exatamente no dia 13 de fevereiro, as ações 

novamente voltaram a obter ganhos (Estácio em alta de 5,73%), em meio a notícia 

de que o Ministério da Educação iria reabrir o cadastramento do Fies para novos 

alunos, com o sistema fechado para contratos novos desde 1º de janeiro. 

 No mesmo período, o então ministro da educação, Cid Gomes, 

também comunicou um reajuste de até 6,4% nas matrículas do Fies, a ser aplicado 

no aditamento do primeiro semestre. Com base nisso, desde o fechamento do dia 10 

de fevereiro, as ações da Estácio dispararam 42% na Bolsa. 

 

2.2   Cortes no financiamento: queda das ações 
 

 A partir do período do dia 26 de fevereiro de 2015, a notícia que veio a 

tona é que, novamente, o Ministério da Educação agiu sobre o Fies. 

 Segundo uma reportagem do Valor, o governo está limitando o volume 

de novos contratos do programa. Cada instituição está conseguindo inscrever o 

equivalente a um terço do total de alunos que conseguiram financiamento em 2014. 

Abaixo uma tabela divulgada nesse período do peso do Fies em cada uma das 

empresas educacionais. 

Tabela - Peso do Fies em cada uma das principais empresas educacionais* 

Empresa Fies 
(em mil) 

Base de alunos total 
(em mil) % 

Anima 34,2 78,9 43,3% 
Kroton 231,0 1.025,3 22,5% 
Estácio 121,2 468,9 25,8% 
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Ser Educacional 44,9 118,9 51,2% 
 
* a tabela acima apresenta dados referentes a setembro de 2014, com exceção da Anima que estão 
atualizados desde o mês de dezembro do ano passado. 
 
(Disponível em http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/3891016/governo-
aperta-fies-derruba-acoes-das-educacionais-entenda-que-ocorre). 
 

 Em 2 de março de 2015, a Estácio adiou o início das aulas do primeiro 

semestre para calouros das modalidades presencial para o dia 11 de março, devido 

a instabilidades para contratação do FIES. A companhia disse na época que a nova 

data foi estipulada em respeito aos alunos que ainda não conseguiram efetivar 

contratações de financiamento para o primeiro semestre de 2015. O início das aulas 

estava inicialmente marcado para 4 de março. A intenção é que "todos tenham mais 

tempo para contratação antes do início de suas atividades acadêmicas", disse a 

instituição em comunicado aos estudantes. Na Bolsa, o desempenho foi de queda 

das ações da universidade (Estácio em queda de 3,73%) 

 Em 4 de março, a FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação), órgão do Ministério da Educação, alunos das redes de ensino superior 

do Norte e Nordeste terão prioridade no processo de inscrição no FIES (Estácio em 

queda de 5,92%). 

 Neste período, três meses haviam se passado desde o anúncio das 

mudanças no FIES e, mesmo que as companhias educacionais estejam apanhando 

na Bolsa, a opinião é que o ajuste é necessário. Discurso este que foi reforçado pela 

presidente Dilma Rousseff (PT) no dia 16 de março, quando ela admitiu a culpa do 

governo em deixar o programa na mão das faculdades privadas. E os efeitos têm 

sido devastadores na Bolsa, onde a Estácio (ESTC3) já se desvalorizou 34%. 

 

2.3   Informações positivas: recuperação das ações 
 

 No dia 19 de março de 2015, as ações do setor educacional subiram 

(Estácio em alta de 5,39%) em meio à notícia da saída de Cid Gomes do Ministério 

da Educação. A notícia trouxe um alívio para o setor de ensino superior, que vinha 

travando um embate por conta das novas regras do FIES. No fim do mesmo dia, 

após o fechamento dos mercados, a Estácio reportou que teve lucro líquido de R$ 
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80,9 milhões no quarto trimestre de 2014, um aumento de 79,4% na comparação 

com igual período de 2013, quando apresentou lucro de R$ 45,1 milhões. 

 Passada a forte derrocada da véspera, no dia seguinte, 20 de março, 

as ações das educacionais subiram em meio à notícia de que as empresas estariam 

preparando um novo modelo de financiamento apelidado de "Fies 2.0". Segundo 

reportagem do Valor, representantes da Abraes - entidade que reúne Anima, 

Estácio, Devry, Kroton, Laureate e Ser Educacional - estão criando um modelo de 

financiamento privado em meio aos ajustes do FIES. Diante disso, a valorização do 

setor na Bolsa (Estácio em alta de +6,58%). 

 

 
Análise gráfica da ação Estácio (ESTC3), entre o período de 03/02 a 20/04/2015. Fonte: XP Pró - 

sistema da XP Investimentos (consulta realizada em 21/04/2015). 
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Análise gráfica da ação Estácio (ESTC3), entre o período de 21/01 a 20/04/2015. Fonte: Infomoney 

(consulta realizada em 21/04/2015). 

 

 

Considerações finais: raciocínio crítico 
 

 A empresa educacional Estácio Participações S.A. representa parte 

significativa no mercado educacional, refletindo diretamente as ocorrências ou 

mudanças instauradas pelo governo em sua estrutura empresarial de seu setor. Isso 

faz com que ela demonstre grande escala de competência e mérito da universidade 

fazer parte do mercado de ações (BM&F Bovespa) desde o seu IPO, em 2007. 

 No entanto, o que tem ocorrido com a empresa neste mercado 

acionário foi relativamente alarmante. Não somente com ela, mas com as demais 

empresas do setor educacional. Elas foram desvalorizadas no índice Ibovespa, 

registrando altas quedas no período de análise em questão (fevereiro a abril), e 

também no início desse ano (janeiro). Esse reflexo foi diretamente com as recentes 

divulgações do governo em instituir fortes mudanças no seu programa de 

financiamento estudantil, o Fies. 

 Nas notícias apresentadas anteriormente, é nítido que a cada 

divulgação do governo, ou com acontecimentos em relação ao programa, as ações 

do setor educacional sofreram fortes volatilidades, causando insegurança aos 

investidores que são sócios da empresa pela Bolsa. Além das fortes quedas nas 

cotações, suas ações perderam bastante seu valor de mercado, chegando ao seu 

menor patamar de fechamento em 16/03/2015, aos R$ 15,36. 
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 Porém, se fizermos uma análise com uma escala maior de período, 

pode-se afirmar que a empresa possui um excelente histórico como empresa 

educacional, que ficou consolidada por seu excelente histórico no ramo da 

educação, além de grande número da participação de jovens que graduam na 

universidade, em uma grande variedade de cursos oferecidos, representando-se 

como uma das maiores organizações educacionais do Brasil em números de alunos 

matriculados. 

 Com base nisso, esta volatilidade ocorrida com as ações é algo 

específico deste determinado momento do país que, além das fortes mudanças no 

setor da educação, sofre também com cortes na economia não ocorridos nos últimos 

anos no governo Dilma. 

 Nesse embasamento, não só a Estácio, como todo o setor educacional 

também sofreu. Isso conclui que as incessantes quedas no mercado não se devem 

com base em nenhum tipo de desestruturação da empresa, mas sim totalmente em 

reflexo com as mudanças governamentais no Fies, onde a universidade abriga mais 

de 120 mil inscrições no programa em sua instituição (até setembro de 2014). Tanto 

que, após as suas fortes quedas, especificamente no dia 20 de março de 2014, 

houve disparo de alta em suas ações do Ibovespa, mas dessa vez em reflexo da 

boa divulgação da própria empresa, que neste exato caso informou no dia anterior 

que havia reportado lucro líquido de 80,9 milhões no quarto trimestre de 2014. 

 Portanto, a conclusão desta crítica da análise destes meses entre 

fevereiro a abril das ações da Estácio, é que este momento vivido é algo 

momentâneo, porque para o mercado de ações, toda a estrutura da Estácio e do 

setor educacional, em geral, é visto, tanto por analistas quanto para os investidores, 

com excelentes olhos de empresa já consolidada do setor e do mercado de 

negociações. Isso faz com que, em resposta disso, as ações do setor sempre 

tenham vindo em suas consecutivas altas nas suas cotações dos últimos anos. 

 
                                                           
1 Aluno regularmente matriculado no 3º semestre do Curso de Administração – noturno – do Uni-
FACEF Centro Universitário de Franca. 
2 Doutorando e Mestre em Serviço Social pela Faculdade de Ciência Humanas e Sociais da 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como finalidade apresentar o projeto “Leituras em torno da 

memória”, desenvolvido junto aos alunos dos sétimos e oitavo anos do Ensino 

Fundamental das Escolas Estaduais Profa. Lydia Rocha, Prof. Mário D’Elia e Prof. 

Dante Guedine, vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID/CAPES/Uni-FACEF.  

Procuramos desenvolver competências e habilidades para a leitura de textos 

literários que levem também a uma reflexão sobre as expressividades poética e 

pictórica. Nesse sentido, escolhemos o pintor pós-impressionista Van Gogh cujo 

estilo se configurou a partir do contato com a arte japonesa em que as 

representações do mundo exterior são produtos das impressões subjetivas do 

artista.  

Entrelaçando a arte pictórica a escrita, utilizamos o haicai, poema de origem 

japonesa, concebido desde o século VI, que sintetiza a temática das coisas simples 

e cotidianas, num jogo entre realidade e sonhos, apresentando um caráter 

contemplativo de um determinado momento, sensação, impressão ou drama de um 

fato específico da natureza que, na leitura, parece criar uma imagem para o leitor, de 

forma simples e objetiva. Foi dessa relação que selecionamos os textos pictóricos 

(de Van Gogh) e poéticos (haicais) para o trabalho em sala de aula. Dentre as 

atividades desenvolvidas, destacamos a leitura de alguns haicais e os estudos do 

processo de construção de sentido de sua estrutura poética. Assim, por meio da 

sensibilidade explorada, foi possível analisar as impressões imagéticas e a 

construção de sentido investida de subjetividade presente nos elementos pictóricos 

e poéticos. Como referencial teórico-metodológico, utilizamos para a abordagem 

sobre o haicai as reflexões de Guttilla (2009) e Franchetti (2009) e, para a 
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compreensão acerca da vida e obra de Van Gogh, pautamo-nos nos estudos de 

Strickland (2002) e Pedrosa (2002). 

 

1 VAN GOGH E A ARTE JAPONESA  
 
 Vincent Willem van Gogh (1853-1890) nasceu em Groot-Zundert, pequeno 

povoado holandês, filho de Theodorus van Gogh, pastor calvinista, e Anna Cornelia. 

Acredita-se que teve uma infância enfadonha e melancólica, pois foi, desde cedo, 

rebelde e inclinado à solidão, apresentava o hábito de se isolar em jardins para 

contemplar os múltiplos aspectos da natureza. Mais tarde demonstrou uma 

tendência naturalista, cheia de intensidade, que se manifesta por toda sua obra, mas 

foi apenas em 1880, que decidiu ingressar definitivamente no mundo das artes. A 

partir daí, Vincent iniciou seus estudos e experiências no mundo artístico. Mais 

tarde, escreveu a seu irmão “Eu não quero pintar quadros, quero pintar a vida”.  

 Há em Van Gogh em um primeiro momento uma tendência para tons escuros, 

retratando principalmente paisagens de sua região e camponeses, um exemplo 

dessa fase em suas pinturas é a obra-prima, do período holandês, Os camponeses 

comendo batatas, que marca o ponto de partida do movimento expressionista. Em 

1885, durante seu período em Antuérpia, dedicou-se ao estudo das cores e a visitas 

a museus, tendo, então, seu primeiro contato com a arte japonesa, pela qual ficou 

admirado e que, posteriormente, influenciaria suas obras pelo uso das cores fortes e 

das linhas. 

 Vincent mudou para Paris em 1886, onde conheceu pintores como Monet, 

Renoir, Degas, Signac, Seurat e outros artistas do período fortemente marcado pela 

tendência do impressionismo. Alcançada a maturidade desse movimento, novas 

tendências começaram a ser individualizadas, suscitando paixões e, com isso, o 

divisionismo e o pontilhismo. Apesar desse clima artístico atraente vivido pela 

capital, não era o ambiente que Van Gogh esperava encontrar. Paris foi o ponto de 

partida de outro recomeço para Van Gogh, que depois abandonou a temática 

sombria e adquiriu tons mais claros. 
 

Por influência do mundo artístico de Paris, no qual a moda oriental 
começava a se impor, as estampas japonesas se tornaram uma fonte 
de inspiração para muitos artistas. 
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Van Gogh não permaneceu alheio a um mundo tão sugestivo, 
embora tenha impregnado em suas melhores obras desse período 
sua idéia pessoal daquele país (SÁNCHEZ, 2007, p.45). 

De acordo com Sànchez, (2007, p.59), em 1888, Van Gogh mudou-se para 

Arles e ficou maravilhado com o lugar. É sabido que, na região de Provença, as 

árvores frutíferas florescem muito cedo e as amendoeiras começam a florir em 

janeiro, assim, a paixão de Van Gogh pela natureza e o ambiente aprazível o 

revitalizaram. Inspirado, realizou uma série de quadros e desenhos representando, 

como uma contínua sucessão de cores, as amendoeiras, cerejeiras, abricoteiros, 

pessegueiros, ameixeiras, pereiras e macieiras.  

Segundo F. Walther, (1993) as pinturas de Van Gogh em Arles são 

impetuosas e intensas, assumindo o controle das cores. Suas emoções se tornavam 

cada vez mais independentes dos tormentos da realidade que vivia. As cores e as 

emoções, mutuamente dependentes, expressam a abstração cada vez mais forte 

das circunstâncias da própria existência, ansiando o paraíso oriental. Van Gogh 

soube, sobretudo, representar a simplicidade que captava ao seu redor, obtendo 

assim também, uma simplicidade desconcertante de recursos pictóricos. 

Dessa forma, é sobre a influência do japonismo que as novas obras do pintor 

adquirem um novo tom, não obstante, a arte japonesa influencia também a literatura. 

A simplicidade da vida, o que é singelo e belo é captado por meio da arte e 

intensificado pelas emoções e sensações.    

 
2 HAICAI: sensibilidade e tradição 

De origem japonesa, o Haicai é derivado de uma tradição antiga do século 

VII. Fundamentado na contemplação, enfatizava uma aproximação da natureza por 

meio da arte. Desde então, vários escritores japoneses foram se adaptando às 

novas escritas, difundidas posteriormente, em vários países, inclusive o Brasil. Em 

1906, por exemplo, foi publicado um artigo intitulado A poesia japonesa, além de 

uma tradução de seis haicais feita por Monteiro Lobato, então editor de O Minarete, 

um pequeno jornal de Pindamonhangaba. 

Com a chegada de imigrantes japoneses em 1908, por meio um vínculo 

estabelecido entre Brasil e Japão, a famosa nau Kasato Maru trouxe por volta de 

781 imigrantes, entre eles, o escritor do primeiro Haicai registrado no território 
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brasileiro, Shûhei Uetsuka (1876-1935). Abaixo, apresentamos um de seus haicais 

sobre a viagem realizada: 

A nau imigrante                              Karetaki o  
 Chegando: vê-se lá no alto            miagete tsukinu 
 A cascata seca.                              iemisen 
 

Para garantir o sustento de suas famílias, os novos imigrantes foram trabalhar 

em lavouras pelo interior do país e, por alguns anos, a prática da escrita foi deixada 

de lado. Foi a partir de 1930, que surgiram os primeiros núcleos de haicais por entre 

os colonos. Nempuku Sato (1898-1979) destacou-se pela produção e criação da 

revista mensal Kokage, que trouxe um apoio para arte japonesa, pois vivia cercada 

de preconceito e exclusão da comunidade desde a chegada ao país. 

Nos anos de 1919, Afrânio Peixoto fixou uma “forma brasileira” para o haicai, 

composto de três versos com cinco, sete e cinco pés, respectivamente, totalizando 

dezessete sílabas métricas. Anos depois, os modernistas romperam com a sintaxe e 

a métrica tradicional, procurando a aproximação do verso livre para a inovação das 

artes e também acrescentando a linguagem coloquial nos poemas. As temáticas 

procuravam sair do cotidiano das cidades grandes, da correria que a Revolução 

Industrial havia inserido na vida dos cidadãos. 

 
Nesse contexto, o haicai reduzir-se-á a um terceto breve e bem 
humorado, cujo tema refletirá a novidade da vida urbana e burguesa, 
em contraste com a pasmaceira da roça do Brasil profundo, 
representada pela figura emblemática do Jeca-Tatu, de Monteiro 
Lobato – o mesmo Lobato que, se de um lado inspira os modernistas 
a adotarem uma sintaxe livre, nativa e inventiva, deles se afasta, de 
outro, em virtude de seus valores éticos e estéticos. Haicai mestiço, 
inventivo e muito pouco afinado com a tradição (GUTILLA, 2009, p. 
12). 

 

Após as apresentações da semana de 1922, vários escritores se dedicaram à 

escrita de haicais, como Carlos Drummond de Andrade, Luís Aranha e Oswald de 

Andrade. Manuel Bandeira também foi tocado por esse estilo, apesar de ter 

produzido apenas um poema, porém foi responsável pela tradução de vários, como 

poemas de Bashô e do espanhol Juan Ramón Jiménez. Segundo Gutilla, (2009, 

p.14) “O haicai estará igualmente presente em sua obra crítica e na correspondência 

com amigos de ofício, entre os quais Carlos Drummond de Andrade”. 

Nos anos de 1940, Guilherme Almeida foi um dos responsáveis pela difusão 

do haicai, pois, por meio de artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo, os 
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poemas foram reunidos, transformados em livros, como Poesia vária (1947). 

Almeida modificou e adaptou a escrita do haicai, utilizando-se da seguinte estrutura: 

três versos de dezessete sílabas métricas: o primeiro com cinco, o segundo com 

sete e o terceiro novamente com cinco sílabas, além de uma rima interna no 

segundo verso, entre a segunda e a sétima sílabas, e outra ligando o primeiro ao 

terceiro verso. 

 
Guilherme Almeida pode, sem favor, ser considerado o introdutor do 
haicai no Brasil. Embora haja outras ocorrências isoladas, foi apenas 
com ele que o haicai passou a fazer parte do interesse geral, por 
meio da publicação, em 1937, de um artigo num dos jornais de maior 
circulação na época, O Estado de S. Paulo. Intitulado “Os meus 
haicais”, esse texto apresenta didaticamente, pela primeira vez, “os 
epigramas japoneses dos dezessete sons” [...] Guilherme Almeida 
propunha-se como veículo de alguma percepção sutil, como lugar de 
registro de uma experiência pessoal e iluminadora, isto é, de um 
insight. Nas suas palavras, “o haicai é a anotação poética e sincera 
de um momento de elite” (FRANCHETTI, 2009, p.81). 
 

Mesmo diante da evolução do tempo, a arte milenar de escrita do haicai 

seguiu os princípios do passado, ultrapassando a sensibilidade e buscando a 

essência do ser humano em relação à natureza e aos pequenos momentos 

cotidianos. De forma simples e concisa, retrata o momento capturado como a lente 

de uma câmera, utilizando-se de poucas palavras para registrar um momento macro.  

 

3 ENTRE A ARTE PICTÓRICA E O HAICAI: descrição da atividade 

 
Em um primeiro momento, fizemos uma breve apresentação sobre o haicai e 

a sua origem com o objetivo de despertar o interesse no estudante pelo “gênero” 

haicai. Por meio dessa apresentação, pudemos explorar com os alunos vários 

haicais, dando destaque à sua estrutura e às temáticas.  

Introduzimos também o artista plástico Van Gogh, seu trabalho com a pintura, 

principalmente a influência da arte japonesa em sua obra. Procuramos destacar 

nesse trabalho que, tanto na pintura de Van Gogh, quanto na linguagem poética do 

haicai, há sempre uma busca em registrar a essência de algo, por exemplo, 

sensações, impressões, sejam elas palpáveis ou não, de imagens do nosso 

cotidiano ou da natureza, num jogo de contrastes de ideias relacionadas em 

oposição, provocando um rompimento com o fluxo de pensamento contínuo e 

levando, por fim, a uma quebra de expectativas. 
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Com a finalidade de reforçar esses conceitos, pedimos que os alunos 

destacassem, em sua folha de atividades, com cores diferentes as oposições e 

quebras de expectativas presentes nos haicais. Em seguida, foi proposto um 

exercício para relacionar textos fragmentados de haicai e a reconstrução deveria 

partir da imaginação e sensibilidade do aluno. Após relacionar e reconstruir os 

textos, que deveriam ser transcritos pelos alunos, foi escolhido um dos haicais 

reconstruídos para a representação pictórica por meio de uma ilustração. 

Partindo da ideia que os conceitos acerca do haicai estavam estabelecidos, 

tratamos da abordagem artística de Van Gogh. Para melhor ilustrar nossa 

explanação, levamos para os alunos imagens de pinturas de Van Gogh. Retomamos 

o que já havíamos dito anteriormente sobre o artista, e levantamos questionamentos 

sobre a sua técnica e uso das cores. Com a ajuda dos professores, os alunos 

puderam absorver as impressões e sensações que a pintura transmitia, sendo de 

grande valia para a etapa seguinte da atividade. 

Desse modo, os alunos escreveram seus próprios haicais, observando, 

primeiramente, a construção dos versos, para, finalmente, escreverem em versos 

uma das várias possíveis impressões da realidade.  

Após o momento da escrita, os alunos tiveram a oportunidade de fazer uso da 

linguagem das cores e formas para desenhar e pintar, algo que os impressionou, 

demonstrando, assim como Van Gogh, suas impressões e sentimentos.  

Num contínuo movimento de ler, interpretar e produzir, como finalização da 

atividade, os alunos transpuseram essa mesma imagem para a linguagem poética 

em forma de haicai. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir deste trabalho, que compõe o projeto “Leituras em torno da memória”, 

propusemos uma atividade para a integração de duas diferentes formas artísticas, a 

pintura e a literatura. Concebendo a imagem como uma linguagem pictórica, o 

conhecimento visual se relaciona com a linguagem verbal, caracterizando um modo 

de comunicação. Uma vez que a visão é natural, compreender e criar imagens o são 

também até certo ponto.  Desse modo, há a necessidade de, por meio da integração 

da arte com a literatura, possibilitar uma maior compreensão e interpretação das 

mensagens visuais, assim como do caráter imagético na literatura.  
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Como mencionado, as atividades foram aplicadas em torno de obras do pintor 

Van Gogh e de haicais de diversos autores como Paulo Leminski, Paulo Franchetti, 

Millor Fernandes, Alice Ruiz, dentre outros. Assim sendo, buscamos por meio da 

experiência visual, estimular a compreensão e promover a interação entre ambas as 

linguagens, dialogando também com a realidade individual do aluno. Por meio dessa 

experiência visual ante as expressões pictórica e verbal, ampliamos o aprendizado  

proporcionando uma reflexão sobre diferentes formas de recepção e percepção da 

realidade, incitando, desse modo,  a leitura das duas formas artísticas em questão. 

Ao explorarmos os diversos recursos das obras, como as cores, formas e 

conteúdo, evidenciamos que a capacidade de contemplação dos momentos 

cotidianos pode revelar surpresas e, por meio de um olhar atento, na tentativa de 

descobrir novas experiências, arte e poesia encontram-se nas coisas simples. As 

manifestações artísticas propõem, portanto, outros sentidos para a compreensão da 

vida, dado que o modo de encarar o mundo afeta o que se vê.  
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Introdução 
 

O presente trabalho apresenta uma reflexão a cerca do impacto 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), na 

concepção dos alunos dos 9° de duas escolas participantes do programa em 

que tem a inserção dos alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário 

de Franca Uni-FACEF, sendo as aulas ministradas na disciplina de Ciências. 

O Programa institucional de bolsas de iniciação a docência PIBID, no 

curso de Psicologia, foi inserido no Centro Universitário de Franca no ano de 

2014 com a proposta de colocar os estudantes na realidade da docência, para 

proporcionar novas experiências e enriquecer o futuro docente, focando em 

atividades de prevenção e promoção de saúde, trabalhando os temas oriundos 

desse conteúdo de forma teórica e vivencial. 

As duas escolas participantes E.E Prof. Dante Guedine e E.E Prof. Lydia 

Rochas se inseriram no PIBID de Psicologia no ano de 2014 desde quando o 

mesmo foi aprovado para ser executado e já contava com a participação dos 

subprojetos de Letras e Matemática do Uni-FACEF. Essas escolas são 

localizadas em bairros com realidades socioeconômicas diferentes, sendo E.E. 

Prof Dante Guedine localizada em um bairro central e E.E Prof. Lydia Rocha 

em um bairro periférico, configurando assim, algumas vezes, para o mesmo 

conteúdo, atuações com cunho diferenciadas dos alunos, perante a realidade 

dos adolescentes participantes. 
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O PIBID usa a docência e a realidade escolar como objetos de estudos 

que visam a preparação para o exercício profissional na escola 

contemporânea. A realização de projetos de Extensão tem por objetivo 

contribuir para a formação inicial dos futuros professores e oferecer condições 

para a melhoria da qualidade da educação. 

Os objetivos dos projetos das instituições financiadoras são colocar em 

prática o Ensino, Pesquisa, Extensão e as propostas sugeridas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e atuais legislações educacionais. O uso da  

experimentação no aprendizado de conceitos e contextualização tem  

significado e importância no ensino e na vida do aluno, auxiliando na formação 

do cidadão.  

O PIBID é um programa que oferece bolsas de estudos para alunos 

graduandos de cursos de licenciatura. Há dentro do programa a oportunidade 

dos licenciandos se dedicarem ao exercício de atividades em escolas de 

educação básica e participar de experiências interdisciplinares e inovadoras. 

Busca através da parceria entre universidade e escola básica trazer resultados 

positivos para ambas instituições.  

 
Os principais objetivos do PIBID são incentivar a formação de 
docentes em nível superior para lecionar na educação básica e 
contribuir para a valorização do magistério. Pretende-se assim, elevar 
a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciaturas. (NEVES, 2014, p. 6).  

 

O incentivo para formação de docentes em nível superior é uma 

característica importante do projeto PIBID que visa a elevação da qualidade da 

formação de professores, atingindo positivamente a educação básica. A 

abertura para novas formas de ensino/aprendizado é de grande valia para os 

alunos.  

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo compreender o 

impacto do subprojeto de Psicologia do PIBID/Uni-FACEF na perspectiva dos 

alunos das escolas participantes do programa 
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2  Metodologia 
 

2.1 Participantes 

Participaram da pesquisa 93 alunos dos 9° anos das duas escolas 

estaduais que integram o subprojeto de Psicologia do PIBID/Uni-FACEF. 

2.2 Instrumentos  

Questionário com 06 questões que contemplam assuntos relacionados à 

opinião dos alunos sobre as aulas ministradas pelos pibidianos e a influência 

das mesmas em suas vidas. 

2.3 Procedimentos 

Os questionários foram aplicados  nas aulas ministradas pelos bolsistas, 

nas referidas escolas participantes do subprojeto de psicologia  

Utilizou-se no presente trabalho o método de tabulação que ajuda a 

compreender de forma mais clara, aspectos de dados quantitativos. 

“Compreende-se como tabulação sendo a padronização e codificação das 

respostas obtidas através dos instrumentos de coleta de dados. É a maneira 

ordenada de dispor os resultados numéricos para facilitar a leitura e análise” 

(DANNA, 1996, p.46). 

Realizada a tabulação deu-se início à análise dos dados obtidos, 

referente aos valores quantitativos e uma síntese sobre os dados qualitativos, 

na aplicação das perguntas de cunho aberto do questionário aplicado. 

3  Resultados e Discussão  
Foram aplicados 93 questionários e a distribuição dos participantes quanto 

aos anos e escolas são apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1. Número de participantes por escola e séries/anos. 

E. E.Dante Guedine E.E. Lydia Rocha 
8º A 8ª D 8ª A 
35 34 24 
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Como pode ser observado na escola Dante Guedine as turmas tem entre 34 

e 35 alunos e na escola Lydia Rocha 25 alunos, ou seja, 10 alunos em média a 

menos. 

Na Tabela 1 são apresentados os dados sobre a presença das estagiárias 

em sala de aula. 

 

Tabela 1.    Você acha que a presença das estagiárias nas aulas de Ciências foram 
positivas? 

 
SIM 

NÃO 

Dante 8ª A Dante 8ª D Lydia 8ª A Dante 8ª A Dante 8ª D Lydia 8ª A 
35  34 23 0 0 1 

Total:                     92 1 
 

A avaliação da presença das estagiárias em ambas escolas foi 

considerada positiva por  92 (98,9%) alunos, o que indica que as atividades 

que estão sendo oferecidas através do programa estão sendo bem aceitas e 

avaliadas como importantes no espaço escolar. 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados referentes à avaliação dos 

conteúdos. 

 

Tabela 2. Como você avalia a contribuição dos conteúdos apresentados pelos 

estagiários do PIBID? 

BOM EXCELENTE REGULAR RUIM 
                   24 68               1              0 
 

A análise da Tabela 2 mostra que 68 (73,1%) avaliaram como excelente 

os conteúdos trabalhados, 24 (25,8%) como bom e apenas (1,1%) como 

regular. Estes dados mostram que os conteúdos selecionados para serem 

trabalhados atingem ao objetivo de serem significativos para os alunos. 

 Na Tabela 3 alunos avaliaram a forma de apresentação dos conteúdos 
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Tabela 3.  Você gostou do modo como as aulas foram apresentadas ? 

 
SIM 

NÃO 

Dante 8ª A  Dante8ª D Lydia 8ª A Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A 
      35         34      23        0       0      1 
Total:                     92                            1 

 

Nesta Tabela nota-se que 92 (98,9%) alunos gostaram da forma como 

os conteúdos foram apresentados. Acreditamos que este alto índice de 

aprovação seja decorrente da maneira diversificada e dinâmica com que os 

conteúdos são apresentados, o que desperta interesse, ajuda a prender a 

atenção e aumenta a participação nas aulas, o que pode ser comprovado pelos 

resultados da Tabela 4, que especifica a avaliação sobre as estratégias de 

ensino. 

 

Tabela 4.  As estratégias utilizadas em sala de aula pelos alunos do PIBID 
ajudaram você no seu aprendizado? 

 
SIM 

NÃO 

Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A 
35 34 23 0 0 1 

Total:  92 1 
 

Nesta Tabela nota-se que também 92 (98,9%) dos alunos aprovaram as 

estratégias utilizadas para trabalhar os conteúdos de prevenção e promoção de 

saúde e somente 1 (1,1%) não avaliou positivamente.  

Na Tabela 5 são apresentadas as avaliações sobre o desejo ou não de 

que o subprojeto continue ou não no próximo ano. 

 

Tabela 5.  Você gostaria da presença dos alunos do PIBID no ano que vem 
nas salas de aula? 

 
SIM 

NÃO 

Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A 
35 34 23 0 0 1 

Total: 92 1 
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Nesta Tabela nota-se que também 92 (98,9%) dos alunos desejam que 

o projeto continue ano que vem e somente 1 (1,1%) não avaliou positivamente.   

Na Tabela 6 são apresentadas as avaliações sobre a transposição dos 

conteúdos escolares para o cotidiano. 

Tabela 6.  Você conseguiu usar o conteúdo apresentado em sala de aula no 
seu dia-a-dia?  

 
SIM 

NÃO 

Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A Dante 8ª A  Dante 8ª D Lydia 8ª A 
34 33 20 1 1 4 

Total:       87 6 
Na Tabela acima observa-se que 87 (93,5%) alunos afirmaram terem 

usado o conteúdo das aulas em seu dia-dia e que 6 (6,5%) alunos não 

conseguiram estabelecer esta correspondência. 

Conclusão 
 

Observa-se que a presença do subprojeto de Psicologia dentro do 

PIBID, ministrado na disciplina de Ciências, com enfoque na promoção de 

saúde é aprovado positivamente por mais de 90% dos alunos, em todos os 

quesitos avaliados e que portanto, tem atingido seus objetivos, o que mostra a 

importância de sua continuidade e aprimoramento constante. 
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Introdução 
 

 A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista que tem como 

acionista majoritário o Governo do Brasil. É uma empresa que atua em diversos 

segmentos relacionados a petróleo e energia, sendo a quarta maior empresa 

petrolífera de capital aberto do planeta e a quarta maior empresa de energia do 

mundo, estando presente em 27 países. 

 Sendo o acionista majoritário o Governo do Brasil, é de se esperar que 

a estatal sofra forte influência política. Pode-se dizer que o Governo tem a estatal 

nas mãos porque dos dez membros do Conselho de Administração da empresa, 7 

são indicados pelo Governo. Assim sendo, fica difícil acreditar que o Governo não 

tivesse conhecimento das irregularidades que vinham ocorrendo na estatal. 

 A relevância deste trabalho deve-se a importância da Petrobras no 

mercado de capitais, tendo em vista sua representatividade no volume de negócios 

da BM&F Bovespa e, também, no fato de a estatal estar envolvida em um escândalo 

de corrupção. 

 

 

 

1 Referencial teórico 
 

 As empresas, no decorrer do seu exercício, tendem a expandir seus 

negócios e sua estrutura e, também, procuram modernização e inovação para não 

serem engolidas pela concorrência. Mas, nem sempre as empresas têm capital 

suficiente para aplicar nessa expansão e desenvolvimento. 
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 O Mercado de Capitais é o ambiente no qual as empresas captam 

recursos abrindo seu capital a investidores que tenham interesse em adquirir suas 

ações. 

 
O mercado de capitais está estruturado de forma a suprir as necessidades 
de investimento dos agentes econômicos, por meio de diversas 
modalidades de financiamentos a médio e longo prazos para capital de giro 
e capital fixo. É constituído pelas instituições financeiras não bancárias, 
instituições componentes do sistema de poupança e empréstimo (SBPE) e 
diversas instituições auxiliares (ASSAF NETO, 2012, p. 79). 

 

 Esse processo de abrir capital pode ser explicado com uma simples 

analogia, vamos comparar uma empresa com uma casa. Nesse aspecto, podemos 

considerar que uma ação corresponderia a um tijolo. Então, quando uma empresa 

abre seu capital ela está colocando seus “tijolinhos” à venda e quem compra passa 

ser proprietário da empresa. E os recursos captados na venda dos “tijolinhos” são 

aplicados geralmente na expansão da própria empresa. 

 Assaf Neto (2012, p. 201) afirma que “as ações constituem-se em 

títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa (sociedade 

anônima, sociedade por ações ou companhia)”. 

 Existem dois tipos de ações: ordinárias e preferenciais. 

 O referido autor (2012, p. 201) classifica as ações ordinárias como 

sendo “as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa, conferindo 

ao seu titular o direito de voto”. 

 
As ações preferenciais não atribuem a seu titular o direito de voto, porém 
conferem certas preferências, como: 
• prioridade no recebimento de dividendos, geralmente um percentual 
mais elevado que o valor das ações ordinárias; 
• prioridade no reembolso do capital na hipótese de dissolução da 
empresa (ASSAF NETO, 2012, p. 202). 

 O processo de abertura de capital tem um preço relativamente caro, 

mas em um país como o Brasil, em que os juros são consideravelmente altos, a 

abertura de capital torna-se uma opção viável e vantajosa. 

 
Uma companhia é denominada aberta quando possui títulos e valores 
mobiliários negociados em bolsa de valores em mercado de balcão. Alguns 
valores mobiliários: ações, debêntures, notas promissórias para distribuição 
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pública, etc. Por exemplo, todas s empresas listadas na Bolsa de Valores 
são companhias abertas (ASSAF NETO, 2012, p. 201). 

 

 A abertura de capital é realizada nas bolsas de valores, que no Brasil 

temos a BM&FBovespa, e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

1.1 Comissão de Valores Mobiliários 
 

 A CVM é uma órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional 

fiscalizador do mercado de títulos de renda variável, que são as ações, debêntures e 

outros títulos mobiliários. A CVM é responsável por fiscalizar as operações com 

títulos mobiliários e atuar junto às bolsas de valores. 

 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia vinculada ao 
poder executivo (Ministério da Fazenda), que age sob a orientação do 
Conselho Monetário Nacional. É administrada por um presidente e quatro 
diretores, todos nomeados pelo Presidente da República. 
A CVM tem por finalidade básica a normatização e o controle do mercado 
de valores mobiliários, representado principalmente por ações, partes 
beneficiárias e debêntures, commercial papers e outros títulos emitidos 
pelas sociedades anônimas e autorizados pelo Conselho Monetário 
Nacional (ASSAF NETO, 2012, p. 43). 

 

1.2 BM&F Bovespa 
 

 É a principal bolsa de valores do Brasil e está entre as maiores do 

mundo. É resultado da fusão entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa Holding) em 2008, é uma empresa com 

fins lucrativos que tem ações negociadas no mercado de capitais. 

 

 

 

 
A BM&F Bovespa negocia títulos e valores mobiliários de renda fixa e renda 
variável, citando-se: 
• Títulos e Valores Mobiliários: ações, cotas de fundos de 
investimentos, debêntures; etc.; 
• Derivativos Agropecuários: algodão boi gordo, café, etanol, milho, 
soja, etc.; 
• Derivativos Financeiros: ouro, taxas de juros, taxas de câmbio, 
índices de ações, etc.; 
• Mnicontratos: café, dólar boi gordo e índice Bovespa; 
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• Mercados de Balcão: termo, swaps e opções; 
• Títulos Públicos Federais: prefixados, pós-fixados e indexados a 
taxas de inflação e de câmbio (ASSAF NETO, 2012, p. 221). 

 

 No mercado de capitais brasileiro o principal índice é o Ibovespa 

(IBOV). O referido autor (2012, p. 230) afirma que “o índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo é o mais importante indicador do desempenho das cotações das ações 

negociadas no mercado brasileiro”. 

 

2 Estudo de caso: situação da Petrobras no mercado de capitais é reflexo da 
realidade política brasileira 
 

 A Petrobras tão acostumada a perfurar poços a procura de petróleo 

agora se encontra no fundo de um poço difícil de sair. Faço essa analogia para 

ilustrar a crise pela qual a estatal vem passando que faz dela a petroleira mais 

endividada do mundo. 

 Apesar da situação na qual a estatal se encontra, com denúncias de 

corrupção, superfaturamento de ativos, ações judiciais movidas por investidores 

estrangeiros e o valor de suas ações despencando nas bolsas de valores, não se 

pode negar a sua importância no mercado. Afinal, suas ações representam um 

grande volume de negócios não só no Brasil. A estatal também é cotada na Bolsa de 

Nova York e esteve entre as empresas mais negociadas na Nyse em volume de 

ações, segundo o G1. 

 A atual situação da estatal é consequência basicamente das denúncias 

de corrupção investigadas na Operação Lava-jato, que tiveram como consequências 

a desvalorização dos papéis da Petrobras nas Bolsas de Valores e o prejuízo, e até 

a falência, de muitos investidores. Essa realidade é fruto da corrupção na estatal! 

Que não passou de uma extensão da corrupção inerente à política brasileira, visto 

que quem controla a estatal é Governo Federal. 

2.1 Operação Lava-jato: o estopim da crise 
 

 A Operação Lava-jato, realizada pela Polícia Federal, investigou e 

ainda investiga o desvio de recursos públicos da Petrobras. Na operação, foram 
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presos altos executivos de grandes empreiteiras, suspeitos de pagar propina a 

agentes públicos e políticos. 

 Já havia desconfiança gerada por indícios de superfaturamento na 

refinaria Abreu e Lima e de pagamento de propina a funcionários da estatal pela 

SBM Offshore. Mas a Operação Lava-jato foi desencadeada pelas suspeitas em 

torno da aquisição da refinaria de Passadena, que incluíam superfaturamento e 

evasão de divisas. A Petrobras amargou um prejuízo de US$ 792,3 milhões segundo 

o TCU, que determinou o bloqueio dos bens de diretores e ex-diretores da empresa, 

conforme divulgado no G1. 

 Graça Foster, presidente da empresa na época, teve seu nome 

envolvido nas denúncias de corrupção e, posteriormente, renunciou ao cargo. 

 O Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

autorizou a abertura de inquérito para investigar 49 pessoas, das quais 47 políticos, 

suspeitas de participação no esquema de corrupção da Petrobras revelado pela 

Operação Lava Jato, conforme divulgado no G1. 

 O mercado evidentemente não reagiu bem à notícia de corrupção 

envolvendo a estatal e, com isso, as ações da empresa perderam seu valor e 

despencaram nas Bolsas (BM&F Bovespa e Bolsa de Nova York). O que levou 

pequenos investidores a falência e grandes investidores a amargarem prejuízos 

exorbitantes. 

 

2.2 Ações contra a estatal 
 

 As denúncias de corrupção na Petrobras abalaram o mercado 

financeiro, pequenos investidores faliram e grandes investidores amargaram 

prejuízos de milhões de dólares. Ocorre agora que esses investidores entraram na 

justiça americana contra a estatal, já foram registradas pelo menos 11 ações 

coletivas contra a Petrobras, segundo o G1. 

 Os investidores alegam que o valor das ações não refletiam a real 

situação da empresa, devido a suspeita de superfaturamento de ativos, e ainda que 

a estatal omitiu dos investidores a existência de corrupção. 
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 Segundo a notícia veiculada pela VEJA, “pelo menos nove grandes 

acionistas, como o norueguês Skagen e o dinamarquês Danske, estimam ter perdido 

pelo menos US$ 50 milhões com desvios”. 

 As ações foram movidas por acionistas minoritários e por grandes 

fundos de investimento europeus e americanos, que recentemente estão optando 

por deixar o processo coletivo e entrando com ações individuais contra a empresa, 

segundo o G1. 

 A opção de trocar a ação coletiva pela individual mostra a confiança 

dos investidores no ganho dos processos individuais, afinal individualmente o valor 

recebido tende a ser mais alto. 

 

2.3 Perda de grau de investimento 
 

 A Petrobras que era tida como uma boa opção de investimento teve 

sua nota de crédito rebaixada pela Moody's, conforme veiculado pelo G1. A Moody's 

é uma das três grandes agências de risco junto com a Fitch e a Standard & Poor's. 

As notas dadas pelas agências servem como um aviso aos investidores dos perigos 

de se investir em determinada empresa. 

 
A classificação de “Grau de Investimento” é atribuída a toda empresa ou 
país considerados como de reduzido risco de calote, ou seja, “bons 
pagadores”. É como se fosse um selo de qualidade pelo baixo risco de 
inadimplência apresentado. 
Para refletir maior segurança, o Grau de Investimento atrai maior oferta de 
recursos a custos mais baixos (ASSAF NETO, 2012, p. 95). 

 

 Com esse rebaixamento da nota a estatal perdeu seu grau de 

investimento, que passou a ser especulativo. Isso significa que a estatal deixou de 

ser uma boa opção de investimento e passou a ser uma empresa em que a 

probabilidade do investidor perder seu capital é maior. Sua nota passou de Baa3 

para Ba2, conforme divulgado no G1. 
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(Disponível em http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/02/moodys-rebaixa-todos-notas-
de-credito-da-petrobras.html). 
 

 Pela Fitch e a Standard & Poor's, a Petrobras ainda é uma opção 

segura de investimento. Porém pela Fitch, a nota da estatal está no último degrau da 

classificação para grau de investimento e foi colocada em perspectiva negativa, 

conforme veiculado no G1. 

 Segundo a Moody's, e conforme veiculado no G1, “os rebaixamentos 

refletem uma preocupação crescente sobre as investigações de corrupção e 

pressões de liquidez, que podem resultar em atrasos na entrega de demonstrações 

financeiras auditadas”. 

 Em nota, e conforme veiculado pelo G1, a S&P “apontou como motivo 

para a mudança da perspectiva para negativa o fato de que as investigações de 
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corrupção em curso não só dificultaram o financiamento do plano de investimento da 

Petrobras, mas também enfraqueceram o crédito de seus contratantes”. 

 

2.4 Venda de ativos 
 

 A Petrobras passa por um “inferno astral” que faz dela a petroleira mais 

endividada do mundo, a empresa não tem dinheiro para custear seus projetos e 

muito menos para honrar seus compromissos. E devido às denúncias de corrupção 

e as quedas na classificação das agências de risco, a possibilidade de conseguir de 

um financiamento é menor e ainda acarretaria pagamento de juros maiores. 

 A Diretoria Executiva da estatal já aprovou a implementação do projeto 

de revisão de governança que ocorre em função do novo ambiente de negócios e do 

plano de revisão do plano investimento da companhia. Anunciou também a venda de 

ativos para captar recursos, conforme veiculado pelo G1. 

 De acordo com a EXAME, “a Petrobras precisa vender ativos para 

passar por 2015 sem acessar o mercado externo, uma vez que está envolvida no 

maior escândalo de corrupção no Brasil. A companhia não divulgou um balanço 

auditado do terceiro trimestre de 2014 e disse, em 02 de março, que o plano de 

desinvestimento é de US$ 13,7 bilhões para 2015-2016, o que representa um terço 

de seu valor de mercado. A meta anterior era de até US$ 11 bilhões até 2018”. 

 Essa medida incorre em uma captação de recursos sem pagamento de 

juros e sem mais dívidas. 

 

Considerações finais 
 

 A Petrobras é uma empresa que, desde sua criação, sempre fez parte 

da história do Brasil. Por ter a União como acionista majoritário e por ser uma das 

maiores petroleiras do mundo, a estatal foi, por muitas vezes, o pilar que sustentou a 

economia do nosso país. 

 Ao longo de sua existência a Petrobras já gerou milhares de empregos, 

propiciou visibilidade ao Brasil no exterior, ajudou no desenvolvimento de novas 
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tecnologias e na formação de profissionais, investiu em projetos sociais e em 

cultura, dentre outros. A Petrobras é uma empresa que possui uma estrutura 

grandiosa passível de produtividade e rentabilidade, e, certamente, tem capacidade 

de se recuperar dessa situação negativa no mercado de capitais. Porém, existe um 

detalhe que tende a complicar qualquer coisa no Brasil. Um detalhe chamado 

“política”. É impossível falar em política no nosso país e não pensar em corrupção. E 

por muitas vezes, a estatal foi usada como um mero instrumento político, afinal é a 

União que escolhe sete dos dez membros do Conselho da Petrobras. 

 Hoje a Petrobras passa pela maior crise da sua história e é muito 

improvável que o Governo Federal não tivesse conhecimento do que vinha 

ocorrendo dentro da empresa. Eram pagos valores exorbitantes de propina à 

diretores por parte das empreiteiras que prestavam serviço à estatal. E valores tão 

altos não poderiam passar despercebidos assim tão facilmente, a não ser que se 

fizesse vista grossa. São vários os políticos e executivos citados na Operação Lava-

jato, inclusive executivos do alto escalão da estatal que tinham relação direta com 

Governo Federal. 

 Dentro desse contexto, fica evidente que o problema que realmente 

está ruindo com a estatal é a “política”. Foi devido ao escândalo de corrupção que as 

ações da estatal sofreram forte desvalorização e incorreram em prejuízo e até 

falência de investidores. 

 Infelizmente a corrupção tornou-se intrínseca à política do Brasil, 

constituindo quase um fator cultural. Independente dos partidos políticos que 

estejam no Governo, a questão é que a corrupção está presente. 

 Como já mencionado, o Governo é o acionista majoritário da Petrobras 

que escolhe sete membros do seu conselho. Então não surpreende saber de 

corrupção na estatal, afinal a corrupção acompanha a política do Brasil e a estatal 

está sujeita a decisões políticas. Sendo assim, a situação atual da Petrobras é 

reflexo do contexto político brasileiro, no qual as decisões só atendem aos 

interesses dos políticos e alimentam a corrupção. 

 Conclui-se com o presente estudo que a corrupção na estatal é apenas 

uma extensão da corrupção inerente à política brasileira, que tem como fator 

preponderante o fato de que quem custeia a corrupção é o povo brasileiro e, agora, 

também a Petrobras e seus investidores. Lamentavelmente, essa situação está 

longe de ser resolvida. 
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Introdução  
 

João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 

27 de junho de 1908. Passou os primeiros anos na cidade natal, região de fazendas 

e criação de gado e em 1918 mudou para Belo Horizonte, formando-se em Medicina 

em 1930, desde então, exerceu a profissão em Itaguara, município de Itaúna, MG, 

permanecendo nessa região por dois anos.  Em 1934, prestou concurso para o 

Itamaraty, ingressando definitivamente na carreira diplomática. A partir daí, morou 

em vários países como Alemanha, França, Colômbia e Brasil, prosperando nessa 

carreira, até ser promovido a ministro de primeira classe, em 1958. 

Paralelamente, manteve uma intensa vida de escritor, publicando livros 

que se tornaram marcos de inovação na Literatura Brasileira: Sagarana (1946); 

Corpo de Baile (1956); Grande Sertão: Veredas (1956); Primeiras Estórias (1962); 

Tutameia: Terceiras Estórias (1967) e os póstumos Estas Estórias (1969) e Ave, 

Palavra (1970). Em 1997, foi publicado um curioso volume de poesias de Guimarães 

Rosa, o livro Magma, escrito em 1936, portanto, o primeiro livro que escrevera e que 

permaneceu inédito por 61 anos. O autor morreu no dia 19 de novembro de 1967, 

vitimado por um enfarte, três dias depois de receber a cadeira número 12 de João 

Neves da Fontoura, na Academia Brasileira de Letras. 

O interesse por este projeto de pesquisa justifica-se na medida em que 

constitui uma continuação de nossos estudos sobre Guimarães Rosa, quando 

trabalhamos com a novela Campo Geral que integra a obra Corpo de Baile deste 

autor. A linguagem poética, que envolve o leitor em sua própria busca de 

compreensão do mundo e da vida, estimulou-nos a estudar esta outra novela da 

mesma obra: Cara-de-Bronze.  
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A obra Corpo de Baile, a que pertence a novela que constituirá nosso 

corpus de pesquisa, compõe-se de várias narrativas as quais o autor chama de 

poemas. Assim, entre o conto e a novela, entre a narrativa e a poesia é que se 

situam essas “estórias”. As epígrafes de Plotino, filósofo cristão e neo-platônico, 

colocadas no livro, são uma forma de Rosa dialogar com seus leitores e dar um 

caráter reflexivo e filosófico ao texto. 

Esta obra foi publicada em 1956, inicialmente em dois volumes e, a 

partir da terceira edição, em 1964, o livro foi desdobrado em três volumes, que foram 

intitulados Manuelzão e Miguilim; Noites do Sertão e No Urubuquaquá, no Pinhém. 

Na novela Cara-de-Bronze, pertencente ao terceiro volume, podemos 

encontrar o trabalho com a linguagem de forma reforçada pela temática poética e 

preocupação com a simbologia. O autor surpreende o leitor a cada expressão, com 

instantes poéticos que passam dos elementos mais simples a reflexões de caráter 

universal e humano. Encontramos também a tematização da viagem como uma 

busca da palavra e da poesia que dá sentido à vida.  

Nesta obra, é narrada a viagem do Grivo em demanda da Palavra e da 

criação poética. A viagem começa no Urubuquaquá, de onde, por ordem do velho 

Segisberto Jéia, o Cara-de-Bronze, senhor daquelas terras e dono de gado, velho e 

doente, isolado num quarto da casa-grande, envia esse vaqueiro para trazer-lhe os 

nomes das coisas. O Grivo, que já havia aparecido antes em Campo Geral, menino 

ainda, pobre e humilhado, vence um torneio entre os vaqueiros. Quando a ação do 

conto se inicia, os vaqueiros estão trabalhando, sob chuva e sol, na apartação do 

gado, e, durante a lida, conversam sobre o Grivo, que já voltara, fazendo suposições 

acerca do real objetivo da viagem por ele empreendida. Aguardam que ele próprio 

venha narrar-lhes o que viu e o que trouxe. O cozinheiro da boiada, Massacongo, 

afirma que uma Noiva chegou, trazida pelo Grivo. Mas nada se sabe, a não ser que 

a viagem terminara.  

O Grivo está no quarto do Cara-de-Bronze relatando sobre as coisas 

vistas e imaginadas durante o percurso: a Viagem transformada em palavras, 

súmula da atividade poética, que abriu espaços do sertão e os converteu na 

profusão do mundo natural e humano. Grivo entrega ao Velho não a Noiva real, 

finalidade da viagem para os vaqueiros comuns, mas a imaginária, feita de palavras 

e poesia.  
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Enquanto o dia passa, escutamos as cantigas do violeiro no alpendre 

da casa-grande, acompanhamos o almoço e a nova apartação do gado, e enfim, 

podemos escutar a narrativa do Grivo, que vêm para o meio dos vaqueiros e conta 

toda a sua viagem. A novela termina com os vaqueiros em torno da fogueira dando 

sentido a toda a narrativa da viagem e da vida do Cara-de-Bronze. No percurso de 

um dia da vida desse homem sabemos quem ele é e a finalidade da viagem 

empreendia pelo vaqueiro Grivo, que não se finda, sugerindo a eterna 

presentificação de todas as coisas reunidas e coletadas durante o périplo no sertão 

e no mundo, que não tem princípio nem fim, é apenas uma passagem rumo ao 

eterno, cheia de poesia e beleza. 

Essa viagem do Grivo é a vivência e descoberta do mundo, de si 

mesmo, das pessoas. Para João Guimarães Rosa só se conhece a realidade 

através da ação poética, da atividade criadora pela palavra como ato de nomeação 

das coisas e de entendimento da realidade, como fez o vaqueiro Grivo ao sair pelo 

mundo para retornar trazendo esse mundo pela palavra contada ao Cara-de-Bronze. 

Grivo é o mediador entre dois estados: o do saber e o do não-saber, empreendendo 

tal busca num compromisso com o que viu e viveu.  

Assim, nessa novela, Guimarães Rosa colocou nos ditos dos vaqueiros 

tentativas de definição da poesia, desde vários aspectos. O Cara-de-Bronze foge da 

casa do pai, pensando que o tivesse matado, foi para o Urubuquaquá e aí se fixou, 

concentrou-se na ambição e no trabalho, tornou-se um fazendeiro poderoso e rico. 

Triste, fechado, exilado, imobilizado pela paralisia, parece misterioso e na velhice 

sem se explicar, examinou seus vaqueiros para ver qual teria a mais viva 

sensibilidade para captar a poesia das paisagens e lugares. E mandou Grivo, o 

escolhido, à sua terra, para depois ouvir dele as belezas e poesias do lugar onde 

passou a infância e adolescência. O Cara-de-Bronze mandou o Grivo trazer a poesia 

da vida. 

 

2 Objetivo 

 
O objetivo deste trabalho é o de apresentar nosso projeto de pesquisa 

que está sendo desenvolvido como trabalho de conclusão de curso (TCC), em que 

propomos uma leitura da obra Cara-de-Bronze, a partir da exploração de seus 
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elementos poéticos e simbólicos, tendo em vista a questão do espaço e do tempo 

como elementos representativos dessa poética, a simbologia de alguns 

personagens, como o Grivo, O Cara-de-Bronze e Moimeichego, além do papel que 

esta personagem exerce no processo de condução da narrativa. 

Essa novela de Guimarães Rosa contém uma mistura de gêneros: 

épico, dramático e lírico, rompendo, assim, com a ideia de pureza, de uma narrativa 

tradicional, em que predomina um tipo de gênero. Essa mistura e o caráter 

intrinsecamente poético da narrativa mostram o cuidado do autor com o texto e ao 

mesmo tempo sua busca de aprofundamento no estudo das possibilidades criadoras 

da palavra. Os elementos simbólicos e poéticos ajudam no rompimento da tradição 

narrativa e dão suporte para que a palavra se torne a fonte criadora de sentido e de 

possibilidade de interpretações variadas do texto. 

Elementos dos gêneros épicos, dramáticos e líricos aparecem em 

vários momentos, como por exemplo, no roteiro que se localiza na parte central da 

novela, que contém explicitamente elementos do gênero dramático, ou nas canções 

que permeiam a novela, mostrando o lugar da poesia dentro do texto. Também o 

gênero épico se mostra na narrativa que o Grivo faz dos lugares e pessoas por ele 

vistas durante sua longa viagem. Os elementos simbólicos aparecem no nome dos 

lugares e personagens, como por exemplo, o nome da fazenda “Urubuquaquá”, que 

remete à palavra “urubuquara”, significando a “toca”, “as cavernas” onde vivem os 

urubus, etc., também os nomes de personagens como o visitante “Moimeichego”, 

significando o “eu” do narrador questionando e comandando todo o processo 

narrativo. 

 

3 Metodologia 
 

Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, pode ser dividida em três 

partes: primeiramente faremos estudos sobre a vida e a obra de Guimarães Rosa, 

tratando da importância do autor no contexto da terceira fase do Modernismo 

Brasileiro, como mostra o autor Bosi (1970). 

Para fundamentar os estudos sobre a estrutura narrativa utilizamos os 

estudos de Reis e Lopes (2002); sobre os símbolos, a obra de Chevalier e 

Gueerbrant (2009); além dos estudos de Tadié (1994), acerca da narrativa poética e 

as reflexões de Rosenfeld (1997) sobre os gêneros e traços estilísticos. Para a 
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apresentação de nossa leitura do corpus, destacamos a importância da linguagem 

como revelação de uma poética da busca de sentido para a vida, de Coutinho 

(1982); os estudos de Bosi (1970) sobre as tendências contemporâneas da 

Literatura Brasileira; a análise de Cintra (1995) sobre a viagem de Moimeichego, 

num estudo sobre a metapoesia em Cara-de-Bronze; o estudo de Ortega (s/d) sobre 

a viagem pela poesia, pelo tempo e pelos gêneros mostrados nessa novela; as 

reflexões de Nunes (1969) sobre Guimarães Rosa e a Viagem do Grivo, além do 

pensamento de Ronai (1958), no livro Encontros com o Brasil. 

Esses são os alicerces teórico-críticos de nosso projeto de pesquisa. A 

leitura interpretativa do corpus será apresentada a partir da análise de algumas 

passagens significativas do texto, em que o espaço e o tempo são representados 

como marcadores da poética e também falas do Grivo e de Moimeichego que 

representem o aspecto da temática da viagem e do narrador-autor interferindo no 

processo de condução do texto. 

 

4 Revisão bibliográfica 
 

Considerando que essa pesquisa está em andamento, o que 

apresentamos, a seguir, são nossas primeiras leituras dos textos de alguns 

estudiosos a respeito de conceitos fundamentais para o desenvolvimento desta 

pesquisa, como: a obra de João Guimarães Rosa, que metamorfoseou o 

regionalismo, trazendo-o de novo para o centro da ficção brasileira, mas com um 

novo olhar universal e humano. O autor, lançando Grande Sertão: Veredas, em 

1956, faz uma profunda alteração no modo de enfrentar a palavra. Para Guimarães 

Rosa, a palavra é sempre um feixe de significações: o signo estético é portador de 

sons e formas que desvendam, fenomenicamente, as relações íntimas entre 

significante e significado. 

A escrita de Guimarães Rosa procede abolindo intencionalmente as 

fronteiras entre narrativa, lírica e épica e na obra Corpo de Baile, isso é visto nos 

recursos que vitalizam e incluem a expressão poética: sílabas rítmicas, aliterações, 

onomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, elipses, cortes e deslocamentos 

de sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico, associações raras, 

metáforas, anáforas, metonímias, fusão de estilos, oralidade. 
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No contexto da terceira fase modernista, com a radicalização do 

discurso mitopóetico e a elaboração dos processos mentais e verbais, inerentes ao 

texto, deu ao escritor mineiro a matéria prima de sua arte. A superação de um 

regionalismo de superfície se deu na esfera da contemplação e da descida às 

matrizes naturais da comunidade sertaneja. Guimarães Rosa põe a descoberto as 

tensões e a natureza íntima do sertanejo, alcançando todo o homem, que tenta se 

conhecer frente às mudanças do mundo contemporâneo. A saída do autor foi a 

entrega amorosa à paisagem e ao mito reencontrados na materialidade da 

linguagem. 

 

4.1 Guimarães Rosa: aspectos da vida e alguma fortuna crítica 

 

De acordo com Silva (2008), Guimarães Rosa foi, além de notável 

ficcionista, médico, soldado, diplomata e ativista humanitário durante a Segunda 

Guerra Mundial. Silva (2008) descreve os principais fatos da vida do autor, desde 

seu nascimento no ano de 1908 em Cordisburgo – MG, os estudos em Belo 

Horizonte, o primeiro casamento, a carreira de médico voluntário da Força Pública 

na Revolução Constitucionalista de 1932, a entrada no Itamaraty como embaixador, 

o domínio de 15 idiomas, a paixão pela leitura e livros, as primeiras obras e o 

sucesso futuro como escritor, a vida de Rosa no estrangeiro, seu segundo 

casamento com Aracy Moebius de Carvalho, o trabalho dos dois para ajudar os 

judeus a fugirem do Nazismo, sua entrada para a Academia Brasileira de Letras e, 

por fim, sua morte inesperada em 1967. 

Já o autor Paulo Rónai (1958), relata em seu ensaio “Três Motivos em 

Grande Sertão: Veredas”, o impacto que a obra de Guimarães Rosa provoca na vida 

dos leitores e continua a emocionar leitores de todos os tempos, pois, 

 
[...] saímos dela com a impressão de termos participado um pouco da obra 
de ficção, de termos compartilhado não só as vicissitudes das personagens, 
mas também a alegria criadora do autor. (RÓNAI, 1958, p. 151). 
 
 

Explica, então, que os personagens de Guimarães Rosa, são 

trabalhados por inquietações que os fazem sentir a vida diversamente e nesta 

linguagem pitoresca, nova, simbólica, leva o leitor a descerrar abismos de 

psicologia, mitologia e metafísica. Em Guimarães Rosa, a realidade, como o sertão, 
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por exemplo, além de símbolo do universo, do mundo, é também um tecido de 

encontros, acontecimentos e cenas de autenticidade do próprio viver humano. 

Bosi (1970), diz que por Modernismo entendemos exclusivamente uma 

ruptura com os códigos literários tradicionais. O termo veio a caracterizar um código 

novo, diferente dos códigos parnasiano e simbolista. “Moderno” inclui também 

fatores de mensagem: motivos, temas, mitos modernos. Enquanto nos aproximamos 

da Semana de Arte Moderna de 1922, são as inovações formais que nos vão 

atraindo para o espírito modernista, que iria se polarizar em torno de uma nova 

geração de escritores e artistas: Mário de Andrade, Anita Malfatti, Victor Brecheret, 

Di Cavalcanti, Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Menotti de Picchia, Sérgio Milliet, 

Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira. É em face desse clima de vanguarda que 

se constata uma viragem na Literatura Brasileira já nos anos da Primeira Guerra 

Mundial. 

A Semana de Arte Moderna foi, ao mesmo tempo, o ponto de encontro 

das várias tendências modernas que desde a Primeira Guerra Mundial vinham 

firmando em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a plataforma que permitiu a 

consolidação dos grupos, a publicação de livros, revistas, manifestos, numa palavra, 

o seu desdobrar-se em viva realidade cultural. 

Sobre a inovação da Semana diz Bosi, 

 
Só o estudo monográfico dos principais escritores modernos pode aparar as 
arestas de uma visão esquemática a que força o ritmo da exposição 
histórica. E é só pela análise das obras centrais do movimento que se 
compreende a revolução estética que ele trouxe à nossa cultura. Porque, se 
no plano temático, algumas das mensagens de 22 já estavam prefiguradas 
na melhor literatura nacionalista de Lima Barreto, de Euclides e de Lobato, o 
mesmo não se deu no nível dos códigos literários que passam a registrar 
inovações radicais só a partir de Mário, de Oswald, de Manuel Bandeira. 
(1970, p. 391) 
 
 

Vista sob esse ângulo, a “fase heroica” do Modernismo foi 

especialmente rica de aventuras experimentais tanto no terreno poético como no da 

ficção. São inovações que se inserem na complexa história das invenções formais 

da literatura europeia do período. 

A partir das décadas de 30 e 40, o universo cultural, não corta linhas 

com o fluxo modernista de 22, mas as obras que surgem mostram à saciedade que 

novas angústias e novos projetos enformavam o artista brasileiro e o obrigavam a 
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definir-se na trama do mundo contemporâneo. Poetas, narradores e ensaítas que 

estrearam nesse divisor de águas, dão à luz obras de admiráveis capacidades de 

renovação: Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Vinícius de Morais, Jorge 

Amado, Érico Veríssimo, Tristão de Ataíde, Gilberto Freire, Cecília Meireles, Lúcio 

Cardoso, Augusto Frederico Schmidt, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João 

Cabral de Melo Neto e outros. 

Afirma Bosi sobre esse período e a presença inovadora de Guimarães 

Rosa, 

 
As pontas de lança (João Cabral, Guimarães Rosa, vanguarda 
experimental) não estão isoladas: inserem-se num quadro rico e vário que 
atesta a vitalidade da literatura brasileira atual. Se o veio neo-realista da 
prosa regional parece ter-se exaurido no decênio de 50 (salvo em obras de 
escritores consagrados ou em estreias de 50), continua viva a ficção 
intimista que já dera mostras de peso nos anos 30 e 40. (1970, p. 437). 

 

A obra de João Guimarães Rosa, nesse contexto pertence, segundo 

Bosi (1997), aos “romances de tensão transfigurada”. O herói procura ultrapassar o 

conflito que o constituiu existencialmente pela transmutação mítica ou metafísica da 

realidade. O conflito, assim “resolvido”, força os limites do gênero romance e toca a 

poesia e a tragédia. 

 

4.2 Fundamentação teórica 

 

Para suporte à análise da novela Cara-de-Bronze, usamos os estudos 

de Rosenfeld (1997) e Tadié (1994). O primeiro trata da noção de gênero e da 

mistura dos gêneros épico, lírico e dramático. O segundo, fala da poética e da sua 

importância dentro das categorias de tempo, espaço e personagem, na narrativa. 

Rosenfeld (1997) mostra que a classificação de obras literárias, 

segundo gêneros, tem a sua raiz na República de Platão. Sócrates, no terceiro livro 

explica que há três tipos de obras poéticas: a imitação ou drama, o relato do poeta 

ou gênero lírico e as epopeias ou gênero narrativo. 

A definição de Aristóteles na sua Poética coincide com o de seu 

mestre: gêneros épico, dramático e lírico. Por mais que a teoria dos gêneros tenha 

sido combatida, ela permanece, em essência, inabalada. Porém, não deve ser 

entendida como um esquema ou conjunto de normas a que os autores teriam de se 



488 
 

UMA VIAGEM EM BUSCA DE POESIA: proposta de leitura sobre a novela Cara-de-Bronze, de João Guimarães Rosa. 
p. 480-497 

 

ajustar ao produzirem suas obras. A pureza em matéria de literatura não é 

necessariamente um valor positivo. Ademais, não existe pureza de gêneros em 

sentido absoluto. 

Segundo Rosenfeld (1997), a teoria dos gêneros é complicada pelo 

fato de os termos “lírico”, “épico” e “dramático” serem empregados em duas 

acepções diversas: acepção substantiva: o gênero coincide com o substantivo, 

exemplo, o gênero lírico coincide com o substantivo “A Lírica”, e assim, por diante 

com os outros gêneros; acepção de cunho adjetivo: refere-se a traços estilísticos de 

que uma obra pode ser imbuída em grau maior ou menor. Nesta acepção, os termos 

adquirem grande amplitude, podendo ser aplicados mesmo a situações 

extraliterárias. 

O gênero lírico é o gênero mais subjetivo; no poema lírico uma voz 

central exprime um estado de alma e o traduz por meio de orações-versos. Segundo 

Rosenfeld (1997), “a Lírica tende a ser a plasmação imediata das vivências intensas 

de um EU no encontro com o mundo, sem que se interponham eventos distendidos 

no tempo (como na Épica ou na Dramática)”. (p.22). 

A manifestação de uma emoção ou de um sentimento é o ponto de 

partida da Lírica. À intensidade expressiva, à concentração e ao caráter “imediato” 

do poema lírico, associa-se, como traço estilístico importante, o uso de ritmo e da 

musicalidade das palavras e dos versos. 

Na novela Cara-de-Bronze, o gênero lírico pode ser obervado nas 

canções do violeiro, que faz pano de fundo aos diálogos entre os vaqueiros durante 

a apartação do gado.  
(O CANTADOR na varanda: 
Buriti dos Gerais Verdes, 
quem te viu quer te ver mais: 
pondo o pé nas águas beiras 
- buriti, desses Gerais...) 
(ROSA, 2001, p. 111) 
 

 O gênero épico é mais objetivo que o lírico. O mundo objetivo com 

suas paisagens, cidades e personagens, emancipa-se em larga medida da 

subjetividade do narrador. Este geralmente não exprime os próprios estados de 

alma, mas narra os de outros seres. “O narrador muito mais que se exprimir a si 

mesmo quer comunicar alguma coisa a outros que, provavelmente, estão sentados 

em torno dele e lhe pedem que lhes conte um caso”. (ROSENFELD, 1997, p. 24). 
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É, sobretudo, fundamental na narração o desdobramento em sujeito 

(narrador) e objeto (mundo narrado). 

Como exemplo desse gênero em Cara-de-Bronze, citamos um trecho 

da narrativa da viagem do Grivo: 

 
E as pessoas,as crianças que ele viu, os filhos-de-Deus? ...Mulher na roca e 
no tear, fiando e tecendo seu algodão, sentada em esteirinha de buriti. 
Moça com camocim à cabeça, na rodilha. Mulher-velha, com rosário no 
pescoço. Mulher velha cruzando bilros. Geralista caçador. Um que 
mangabêia. Veredeiro com chapéu-de-couro. Tão longe um, tão longe. 
Cafúa em toca, de buriti, com quintalim e cocorico de galo. Os 
meninozinhos vindo pelos caminhos perto, uns de bonita voz, pedindo à 
gente a benção. Cafúa: fumaça que de dia acena. E de noite às vezes têm 
uma vasqueira luzinha triste, de candeia. Velhos, cujos olhos não aprovam 
mais muito o viver, só no mexido da boca é que se espantam. (ROSA, 2001, 
p. 159-160) 
 

No gênero dramático desaparece a oposição sujeito-objeto. É o mundo 

que se apresenta como se estivesse autônomo, absoluto, emancipado do narrador e 

da interferência de qualquer sujeito, quer épico, quer lírico. Exige-se no drama o 

desenvolvimento autônomo dos acontecimentos, sem intervenção de qualquer 

mediador, já que o “autor” confiou o desenrolar da ação a personagens colocados 

em determinada situação. 

Rosenfeld (1997) lembra que: 

  
o começo da peça não pode ser arbitrário, como que recortado de uma 
parte qualquer do tecido denso dos eventos universais, todos eles 
entrelaçados, mas é determinado pelas exigências internas da ação 
apresentada. E a peça termina quando esta ação nitidamente definida 
chega ao fim. (p. 30). 

 

A ação dramática acontece agora e não acontece no passado, mesmo 

que se trata de um drama histórico. O dramaturgo faz com que aconteça novamente 

um evento histórico perante nossos olhos. A ação dramática, na sua expressão mais 

pura, se apresenta sempre “pela primeira vez”. 

Na novela Cara-de-Bronze, esse gênero aparece, de modo principal, 

na sessão intitulada “roteiro”: 

 
Interior – Na coberta – Alta manhã 
(...) 
Entrada do vaqueiros. Curto prazo de saudações ad libitum, os chegados 
despindo suas croças – bem trançadas, trespassadas adiante e reforçadas 
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por um cabeção ou “sobrepeliz” sobre os ombros, também de palha de 
buriti............ 
(...) 
O vaqueiro Parão assedia Iàs-Flôres, que vem com a garrafa de pimenta. O 
vaqueiro Sãos, já servido, caça lugar para se agachar....... 
O vaqueiro Sãos (comendo, a boca cheia): Diz’que ele se casou? 
Iàs-Flôres destapa a garrafa de pimenta. Sacode a cabeça, encarando os 
vaqueiros, decidida......... 
Iàs-Flôres: Bem feito! Casou, tem mulher, agora. Voces viajem esse rio 
Urucúia, pra baixo, pra riba, e não é capaz de se encontrar outra mulher tão 
bonita se penteando..... 
O vaqueiro Pedro Franciano ergue o garfo........ 
O vaqueiro Pedro Franciano: Ué, então ele trouxe a Mãe-d’Água?!... 
(ROSA, 2001, p. 130.134) 
 

 

Como embasamento à questão poética presente na novela de 

Guimarães Rosa, utilizamos os estudos de Tadié (1994) sobre a presença da poesia 

na prosa. O autor diz que a noção de gênero literário permite tratar de forma comum 

as várias obras, vários autores e várias épocas. Uma teoria da poética tem como 

efeito fazer compreender o que une, por exemplo, Balzac e Stendhal: primeiramente, 

a escolha que foi feita, e em seguida, o lugar que se ocupa no desenvolvimento de 

uma série.  

 
Quer se atribuir à crítica contemporânea o fato de que o texto “moderno” em 
oposição ao “clássico”, abole a velha distinção entre gêneros literários que, 
entretanto, desejar-se-ia defender.  (TADIÉ, 1994, p.5). 

 

Um interesse da poética é revelar as categorias em relação aos textos 

clássicos, que, sem ela, passariam despercebidos; trata-se de reagrupar exceções: 

o poema em prosa constrói-se devido a formas adquiridas ao mesmo tempo na 

prosa e na poesia. A poética deve trabalhar também nos limites entre os gêneros, 

nas fronteiras da literatura. Assim, segundo o autor, todo romance é, por pouco que 

seja, um poema: todo poema é, em algum grau, narrativa. É o que quer mostrar 

essa análise da narrativa poética de Tadié. 

Mas o que é uma narrativa? Para o autor, toda narrativa é uma relação 

de acontecimentos, que são relatados e encadeados. Há “algo de” narrativa em 

todos os gêneros literários e, sem dúvida, em todas as formas de expressão. De 

fato, uma vez que estabelece entre os acontecimentos e as personagens uma 

ligação linear que tem aparência de necessidade, o gênero da narrativa é o projeto 

do gênero romanesco. 
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Segundo Tadié (1994), a narrativa poética em prosa é a forma da 

narrativa que toma emprestado ao poema seus meios de ação e seus efeitos, de 

modo que sua análise deve considerar ao mesmo tempo técnicas de descrição do 

romance e do poema. A hipótese de partida será que a narrativa poética conserva a 

ficção de um romance: personagens a quem ocorre uma história em vários lugares. 

Mas, ao mesmo tempo, os seus procedimentos de narração remetem ao poema: há 

nela um conflito constante entre a função referencial, com seu papel de evocação e 

de representação, e a função poética, que chama a atenção para a própria forma da 

mensagem. Na narrativa poética encontraremos um sistema de ecos, de retomadas, 

de rimas: o que não implica, nem elimina, a busca de frases musicais.  

Absorvidas pela narração, as personagens são, às vezes, devoradas 

pelo narrador, quando este é também protagonista. A supressão das personagens 

deixa espaço ao cenário, um lugar privilegiado: pode-se imaginar uma narrativa 

poética de onde eles estejam ausentes? O espaço da narrativa poética está sempre 

alhures, ou além, porque é o de uma viagem orientada e simbólica. O recurso às 

imagens aumenta esse movimento e o espaço é transformado em personagem, tem 

uma linguagem, uma ação, uma função, e talvez a principal: sua casa abriga a 

revelação. 

Uma modificação análoga das funções afeta o tempo. Desde que a 

narrativa poética não é o lento relatório de toda uma vida, ela se coloca a serviço de 

uma busca, a busca de instantes privilegiados, que vai da espera ao encontro. O 

tempo dos acontecimentos, da ficção, obedece a certas constantes que dependem 

da mais alta significação do livro, mas fazem entrar a técnica. 

Para Tadié (1994) é o ritmo que constitui o tempo da narração. O 

desenvolvimento fragmentado da narrativa poética tira sua força da utilização dos 

poderes de repetição, do hábito do tempo, desde as palavras ou frases-chaves até 

às imagens e aos acontecimentos, o desenvolvimento da narrativa é uma espiral. A 

narrativa poética aproxima-se, assim, dos mitos. É quase tão somente, ao longo do 

desenvolvimento da narração a história de uma experiência de uma revelação. 

Em Cara-de-Bronze a poética se mostra em vários momentos em que 

o autor tem cuidado em mostrar a força de cada palavra, e nas falas do Grivo que 

parte em viagem buscando a poesia. No exemplo escolhido podemos perceber que 

as palavras descrevem o gado fechado no curral esperando para ser apartado e os 
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elementos usados revelam o caos, o símbolo do homem preso ao mundo sensível, 

sem saber qual seu destino, numa metáfora da existência cega e cheia de dor: 

 
Os vaqueiros desembainhavam de suas capas de couro os ferrões. – É uma 
arma!... Peneirava a bruega, finazinha. No descarte, no lanço do curral-de-
aparta, os bois não entendiam que não devessem seguir juntos, prensavam-
se avante – o retrupo, moçoçoca – ferindo-se no cru dos ferros, nas 
choupas das varas, ou enrolando-se num remoinho, metade em reviravinda, 
metade no mopoame da revolta. Praguejos. Catatraz de porretada no 
encaixe do chifre, e chuçada de tope, arriba-à-barba. – Que’s fumega!... 
Defecavam mole, na fúria; cada um, com o espancar-se de cauda, todo se 
breava. Jogavam trampa, lama, pedaços de baba. Sangue, que escorre até 
ao pé da rês – fio grosso e fios finos. Outros levantavam os queixos, já 
inflamados, largo inchaço, ou guardavam suas caras em véus de sangue, 
cortinas carnais, máscaras – coagulado ou a escorrer, sangue fresco e 
sangue seco – placas, que os cegavam. Encostavam-se ás cabeças, se 
uniam mais, num ampara necessitado. Separar bois, se separa as ondas do 
mar. (ROSA, 2001, p. 111). 

 

 4.3 Atando os fios 

   Entre os anos de 1959 até 1967, Guimarães Rosa trocou cartas com o 

tradutor italiano Edoardo Bizzarri, que morava em São Paulo, discutindo sobre a 

tradução de Corpo de Baile. Há várias cartas com comentários importantes do autor 

sobre os contos, os personagens, o significado de palavras inventadas por ele e que 

elucidam o tema e a importância de cada novela no todo do livro. No dia 21 de 

novembro de 1963, Edoardo Bizzarri pede a Guimarães Rosa explicações sobre a 

novela Cara-de-Bronze: 

[...] e aqui vão as perguntinhas ligadas a Cara-de-Bronze; quando possível 
não sendo amolação demais, gostaria de esclarecimentos na base 
etimológica: orientam melhor para traduzir interpretando. Cara-de-Bronze 
põe, também, outro problema: enorme. O que é que vamos fazer com as 
notas? Com perdão do nosso amigo Pedro Xisto, eu deixaria só – 
eventualmente – as notas das páginas 610 e 617. Digo eventualmente pois, 
com toda a sinceridade, eu não sei se não seria melhor, paraos leitores 
italianos, a toda eliminação das notas; as referências e as curiosas 
aproximações me parece que percam sabor, uma vez que o texto não seja 
mais na linguagem dos vaqueiros, e doutro lado, receio que enfraqueçam o 
alegorismo da estória, acentuando a intencionalidade. Este é meu palpite, 
de velho, cínico europeu; enquanto tal, pode ser completamente errado. E, 
em todo caso, você manda. (ROSA, 2003, p.88) 

 

   A resposta de Guimarães Rosa é esclarecedora sobre a novela, 

dizendo que muitas coisas dele estavam urdidas dentro do livro, especificamente 

sua religiosidade e buscas metafísicas. Fala da importância das epígrafes de Plotino 
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e Ruysbroeck que remontam ao neoplatonismo e ao poder autêntico do sertão de 

revelar o homem em sua essência: 

Ora, você já notou, decerto, que como eu, os meus livros, em essência, são 
“anti-intelectuais” – defendem o altíssimo primado da intuição, da revelação, 
da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da inteligência reflexiva, da 
razão, a megera cartesiana. Quero ficar com o Tao, com os Vedas e 
Upanixades, com os Evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, 
com Bergson, com Berdiaeff – com Cristo, principalmente. Por isto mesmo, 
como apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los: a) 
cenário e realidade sertaneja: 1 ponto; b) *enredo: 2 pontos; c) poesia: 3 
pontos; d) valor maetafísico-religioso: 4 pontos. Naturalmente, isso é 
subjetivo, traduz só a apreciação do autor, e do que o autor gostaria, hoje, 
que o livro fosse. Mas, em arte, não vale a intenção. Dei toda esta volta, só 
para reafirmar a Você que os livros, o Corpo de Baile principalmente, foram 
escritos, penso eu, neste espírito. (ROSA, 2003, p. 90-91). 

 

   Depois disso, na mesma carta, Guimarães Rosa comenta cada novela 

do livro e, ao chegar em Cara-de-Bronze, retoma uma análise de Paulo Rónai: 

Cara-de-Bronze, enfim. Vejamos, ainda, Paulo Rónai: “... e à natureza da 
missão confiada a um vaqueiro escolhido com cuidado, o qual volta à 
fazenda depois de prolongada ausência. De suas respostas às perguntas 
dos camaradas se depreende que a sua missão, cujo sentido ele intui sem 
poder defini-lo, consistiu em trazer ao moribundo paralítico uma multidão de 
observações aparentemente desconexas e frívolas de seu antigo mundo, 
elementos que lhe permitem reconstruir para o seu próprio uso a realidade 
íntima do passado, uma visão poética de seu universo. O material reunido 
pelo emissário é de uma riqueza disparatada e barroca, transborda do texto 
da história e se espalha por uma série de notas... etc”. (ROSA, 2003, p. 93). 

 

   Também Guimarães Rosa faz um resumo da novela, esclarecendo 

para o tradutor o cerne de seu texto: 

O Cara-de-Bronze era do Maranhão (os campos gerais, paisagem e 
formação geográfica típica, vão de Minas Gerais até lá, 
ininterrompidamente). Mocinho, fugira de lá, pensando que tivesse matado 
o pai, etc. Veio, fixou-se concentrou-se na ambição e no trabalho, ficou 
fazendeiro, poderoso e rico.Triste, fechado, exilado, imobiliazado pela 
paralisia (que é a exteriorização de uma como que “paralisia da alma”) 
parece misterioso, e é; porém, seu coração, na última velhice, estalava. 
Então, sem se explicar, examinou seus vaqueiros – para ver qual teria mais 
viva e “apreensora” sensibilidade para captar a poesia das paisagens e 
lugares. E mandou-os à sua terra, para, depois, poder ouvir, dele, trazidas 
por ele, por esse especialíssimo intermediário, todas as belezas e poesias 
de lá. O Cara-de-Bronze, pois, mandou o Grivo... buscar Poesia. Que tal? 
(ROSA, 2003, p. 93-94). 
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   Guimarães Rosa alerta Edoardo Bizzarri que cada nota de pé de 

página é importante, como por exemplo, nas notas sobre os nomes de árvores, 

todas rigorosamente da região, e são enumeradas apenas as que contém poesia em 

seus nomes, seja pelo significado, absurdo e estranho. E comenta que a nota da 

página 600 da edição da época, tem como significado oculto uma estória de amor: 

Há mais. À página 600, Você encontrará uma verdadeira “estórinha”, em 
miniatura, dada só através de nomes exatos de arbustos. (“A Damiana, a 
angélica... (até) ... a gritadeira-do-campo”.) Conta o parágrafo 10 períodos. 
O 1º é a representação de uma moça no campo. O 2º é a vinda de um 
rapaz, um vaqueiro. O 3º é o rapaz cumprimentando a moça. O 4º é a 
atitude da moça; e (o bilo-bilo) o rapaz tentando acaricía-la. O 5º é óbvio. 
Assim é o 6º. E o 7º (mão-boba...) e o 8º (o rapaz “apertando” a mocinha). 
Quanto ao 9º: “são gonçalo” é sinônimo do membro viril... o 10º: a reação da 
moça, alarmada, brava, aos gritos. (ROSA, 2003, p. 94). 

 

   Na carta do dia 4 de dezembro de 1963, Guimarães Rosa atende às 

dúvidas de Bizzarri sobre várias expressões da novela Cara-de-Bronze, que 

mostram o cuidado do autor com as palavras, com o sentido quase físico daquilo 

que está expresso no texto. Alguns exemplos: 

p. 559, linha 6ª última: “labêia” (lambêia?) 
= ser escorregadio, ser resvalido, escorregadiço, escorregar. 
p. 559, linha 3ª última: “trusos”-  impetuosos, esbarrantes. 
(Trudo, is, trusum, trudere: Truso, as, are) 
Empurrar com força. 
p. 609, linha 4ª última: “harmamaxa” (vem do grego? Liteira coberta 
para transporte de senhoras). 
Sim! 
NOTA “extra”: 
Pág. 611, ls 7/6 últimas: 
Corrigir, no original:  
Em vez de “e os dois pés”, pôr: “e o um-pé”. 
(O Sací tem só uma perna, e um só pé.) 
(ROSA, 2003, p. 101-103). 

   Com esses trechos verificamos que a novela Cara-de-Bronze é um 

exemplo de como a palavra é importante para o autor e de que maneira, misturando 

gêneros e criando poeticidade, o autor quis buscar a palavra no seu estado puro, 

como entidade, chamando sempre a atenção à condição primitiva de seu uso. 

Temática, estrutura e elementos expressivos juntam-se para a mesma busca que se 

revela também na procura humana, simbolizada pelos caminhos da criação poética. 

Há, na obra roseana, a preocupação em aproximar-se do estado sagrado que 

possibilita a salvação da condição humana, da miséria e da dor. Na própria 
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narrativa, a personagem Cara-de-Bronze está à espera de seu mensageiro – o Grivo 

– para que ele lhe traga “o raminho de orvalhos” – a poesia que o redimirá do seu 

passado e ajudará a dar significado ao presente. 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste artigo procuramos apresentar nossas primeiras investigações e estudos sobre 

a novela Cara-de-Bronze, de Guimarães Rosa, corpus de nossa pesquisa de 

conclusão de curso, em andamento, cujo objetivo principal é o de investigar sobre a 

mistura de gêneros e a poeticidade presente na novela Cara-de-Bronze de João 

Guimarães Rosa, considerada aqui, conforme Jean Yves Tadié, uma narrativa 

poética.  

Nossos estudos têm procurado estabelecer as características peculiares dos 
gêneros narrativo, lírico e épico espalhado pelo texto de Cara-de-Bronze. O autor 
usa narrativas da viagem do Grivo, canções e diálogos que remetem aos respectivos 
gêneros. Os gêneros misturam-se, provocando combinações de tempos verbais 
diferentes, com o objetivo de trazer do passado a história do fazendeiro e de tornar 
sempre presente a volta do Grivo com as notícias da viagem. 

Quanto à poeticidade, isso já pode ser observado na riqueza da linguagem de 
Guimarães Rosa, por exemplo, no uso de notas de rodapé, carregadas de 
significados poéticos. Essas notas de rodapé caracterizam como pausas na 
estrutura temporal de Cara-de-Bronze. Tomam sentido quando relacionadas com a 
viagem em busca da palavra poética, auxiliando e até mesmo sobrecarregando a 
função do vaqueiro Grivo de contar a sua viagem.  

Também estudamos em nosso projeto e desenvolveremos depois a questão da 
simbologia de alguns nomes de personagens, como por exemplo, de Cara-de-
Bronze, do Grivo e de Moimechego. Nomes que revelam a função de cada 
personagem dentro do texto, dialogando com o leitor e enriquecendo a experiência 
humana de encontro com a palavra. 

Além disso, este trabalho traz um pouco de nossos estudos e leituras sobre o autor 
– seu estilo e vinculação ao Modernismo brasileiro-, bem como sobre Cara-de-
Bronze, o que nos tem nos instigado a prosseguir com os estudos neste Trabalho de 
Conclusão do Curso, e nos levado a perceber que os textos de Guimarães Rosa, 
colocam-nos no meio de um redemoinho das palavras, que, sem dúvida, tem vida 
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própria e gira em busca de expressão que sirva à intenção de poeticidade e de 
revelação da condição humana. 
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INTRODUÇÃO 
O Ser humano sempre possuiu a necessidade de gerar dados, desde os primórdios 

quando se faziam pinturas nas paredes de cavernas, depois com o surgimento da fala e 

da escrita a informação sempre esteve presente e hoje isso não é diferente oque mudou 

foi a escala e complexidade que os dados são gerados, armazenados e analisados. A 

estimativa feita pela IBM é que o planeta tenha cerca de 35 Zb (Zetabytes) de dados 

armazenados em 2020 e a maioria deles são dados desestruturados ou semiestruturados 

(fotos, vídeos, arquivos de texto, log records, planilhas, etc.) que não podem ser 

analisados de maneira tradicional(processos utilizados em bancos de dados relacionais 

tais como data mining por exemplo) e são estes dados que são chamados de Big 

Data.[EATON,2012] 

A analise de dados de Big data hoje é comumente feita utilizando uma Framework 

chamada Hadoop que foi baseada em dois conceitos chamados, DFS (Distributed File 

System) e MapReduce que serão abordados mais a frente, Hadoop possui uma serie de 

outros sistemas que utilizam de sua plataforma para tratar dados específicos ou para 

gerenciar o tratamento de dados, alguns exemplos são: Hive, Pig, Jaql.[EATON,2012] 

Este artigo tem como objetivo fazer uma iniciação ao conceito de Big Data e sua real 

importância para a sociedade, isto será feito mostrando como se da a interoperabilidade 

dessa massiva quantidade de dados (desestruturados ou não) com o framework Hadoop 

e a inteface Pig. O projeto foi feito com base nas pesquisas de artigos científicos e livros 

relacionado a área e na criação de um programa para exemplificar como o processo é 

feito a nível de código, explicando como são tratados os dados desestruturados que uma 

analise convencional não conseguiria realizar. Ainda, esclarece os conceitos de 
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MapReduce e computação paralela que são a essência do tratamento dessa quantidade 

massiva de dados. 

BIG DATA 

CONCEITO 
O termo Big data é um nome novo para um conceito antigo, mas comecemos com a 

definição e a que será adotada neste artigo será “Big Data é toda informação que não 

pode ser processada e/ou analisada através de processos e ferramentas tradicionais” 

[EATON,2012], ele se refere ao grande volume de dados que são gerados pelos sistemas 

informacionais e muitas vezes esses dados são desestruturados ou semiestruturados 

que tornava ainda mais complicado a sua analise. 

Praticamente em todos os momentos do nosso dia nos geramos informação das mais 

diversas formas, através de fotos, vídeos, visitas em sites, comprando, e essas são 

somente as informações que são geradas diretamente por nós, ainda existem 

informações que sistemas como o de meteorologia, radares fotográficos, sondas 

espaciais entre outros e todos esses dados eram ignorados ate alguns anos atrás, pois 

são gerados constantemente e não possuem uma estrutura e são completamente “crus”, 

ou seja, não possuem nenhum tratamento, além de serem muito extensos, mas esses 

não são os únicos problemas enfrentados nas analises de Big data, os arquivos possuem 

diferentes formatos, alguns são em forma de texto, outros imagens e assim por 

diante.[MANYIKA,2011] 

HADOOP 
 

O QUE É HADOOP? 
 

Hadoop é um Framework opensource inicialmente desenvolvida pela Apache para 

processamento de dados desestruturados ou semiestruturados através de computação 

paralela escalonável. O projeto hadoop se baseou na união de duas tecnologias que 
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eram desenvolvidas pela Google chamadas GFS(Google File System) e no paradigma de 

MapReduce ( tecnologia que será abordadas mais detalhadamente em outro capitulo), 

ambas tecnologias formam o núcleo do Hadoop, sendo o GFS chamado de HDFS 

(Hadoop Distributed File System). 

O HDFS é tido como o “banco de dados” do Hadoop, pois é nele que ficam 

contidos os dados a ser analisado sendo ele também quem gerencia a distribuição de 

dados para os diferentes nodes (computadores), assim que os dados são carregados no 

HDFS eles são fragmentados em  pedaços de tamanho fixo chamados blocks e 

distribuídos entre os nodes. Como sua função é de armazenamento e distribuição o 

HDFS precisa de um bom controle de erros e conseguir responder automaticamente a 

eles, portanto por default o HDFS replica todos os blocks por três, pois em caso de falha 

do hardware o sistema tenha mais duas copias de backup 

MapReduce é a pedra fundamental no processo de analise dos dados em Hadoop 

pois mesmo que seu conceito seja relativamente simples sua aplicação pode por vezes 

se tornar bastante complexa. 

MAPREDUCE 
  

MapReduce é um dos componentes que formam a plataforma Hadoop e sua função 

é a de busca, analise e agrupamento de informações especificas no DFS portanto 

pode-se dizer que a interface de MapReduce é quem realmente cria a informação a partir 

dos dados, a sua biblioteca foi desenvolvida baseada no paradigma de que possui o 

mesmo nome e ja utilizado em varias outras linguagens, ele é instalado em todos os 

nodes do cluster para que o processamento seja feito localmente para um melhor 

desempenho do trabalho a analise é feita através de dois processos: mapeamento que 

fornece uma chave e os registros relacionados a ela e de redução que consiste em 

analisar essa chaves e suas respectivas listas de forma organizada para selecionar 

aquelas que satisfaçam as condições impostas na programação. [DEAN,2004], 
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HDFS 

 O HDFS(Hadoop Distributed File System) é um dos principais componentes da 

plataforma hadoop pois nele que os dados ficaram armazenados esperando o 

processamento. O sistema de arquivos distribuídos hadoop foi desenvolvido a partir do 

GFS(Google File System) que  foi desenvolvido pela google e possuía características 

um pouco diferentes dos DFS de ate então pois era mais eficiente em lidar com datasets 

muito grandes.[WHITE,2011] 

DISTRIBUTED FILE SYSTEM 
 Porque precisamos de um DFS para armazenar os dados? A resposta para essa 

pergunta envolve vários assuntos e o principal deles é eficiência e a confiabilidade eis 

alguns dos motivos que levaram a utilização do GFS no projeto do HADOOP 

• o DFS não serve somente para armazenar os dados ele serve 

principalmente para gerencia-los, como os datasets estão ficando cada vez 

maiores e mais valiosos a perda de dados é um problema muito serio por 

isso todo DFS possui sistema a prova de perda que particiona o dataset e 

replica os blocos múltiplas vezes[PATEL,2014] 

• Quando lidamos com um grande volume de dados o tempo de execução 

de uma aplicação que ira varrer todo o dataset é proporcional ao tamanho 

do dataset e para algumas aplicações isso pode demorar varias horas e 

em alguns casos esse é um tempo precioso, portanto em um DFS a analise 

é feita em cada node no respectivo bloco do dataset e no fim todos os 

resultados são reunidos e enviados ao cliente. [PATEL,2014] 

• Por mais que os computadores e peças tenham ficado mais baratos os 

equipamentos de alta confiabilidade ainda continuam extremamente caros, 

portanto sistemas que utilizem peças convencionais e ainda consigam 

manter a confiabilidade possuem uma vantagem, pois mesmo que 

possuam uma alta rotatividade de hardware ainda são mais econômicos 

que equipamentos mais confiáveis. [PATEL,2014] 
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ARQUITETURA 
 A arquitetura do HDFS é composta de vários sistemas interligados listaremos aqui 

todos eles e suas respectivas funções. 

 Como já mencionado o HDFS é um sistema de arquivamento distribuído 

desenvolvido para armazenar os dados que serão analisados pelo processo de 

MapReduce, primeiramente temos que entender os dois principais componentes que o 

formam: Namenode e Datanode. 

 O Namenode é o único Node em todo o cluster que é recomendavel que seja 

composto de hardware de alta confiabilidade e o motivo disso ficara claro no decorrer 

deste capitulo.[WHITE,2011] 

 Como todo database precisamos de alguém que controle e mantenha registro de 

tudo que é feito no banco de dados e essa é exatamente a função que o namenode tem, 

ele armazena todo o metadata do cluster, quais jobs estao em execução, tempo 

remanecente dos jobs, tempo decorrido, em quais nodes os jobs estão sendo realizado, 

em qual node cada bloco do dataset esta, quantas replicações foram feitas, ou seja toda 

a informação do cluster.[WHITE.2011] 

 Uma das tarefas mais importantes que o namenode realiza é a divisão do dataset 

entre todos os nodes e a replicação de cada bloco e dependendo do tamanho do cluster 

e do dataset essa tarefa pode ser muito complicado mas por padrão ele segue um 

método, ele divide o dataset em tamanhos predefinidos pelo administrador do cluster 

podendo ser blocos de 64 Mb, 128 Mb, 256 Mb ou 512 Mb[WHITE,2011], geralmente se 

usa blocos de 128 Mb mas podem ser maiores dependendo do tamanho do dataset, após 

a divisão vem a parte mais complicada que é a replicação desses blocos, por padrão o 

bloco é replicado 3 vezes, o HDFS possui um método de replicação padrão mas o 

método é totalmente configurável podendo ate mesmo trabalhar em conjunto com outros 

clusters em qualquer parte do mundo[WHITE,2011] 

 Como podemos perceber o Namenode é um ponto único de falha isso quer dizer que 

se por ventura ele parar, perder algum dado ou corromper algum dado o cluster inteiro 

para também e para isso além de ser recomendado que ele seja constituído de um 



503 
 

BIG DATA: Estudo de caso utilizando a plataforma hadoop e interface PIG. p. 498-508 

 

hardware de alta confiabilidade temos também um namenode secundário que funciona 

como um backup do namenode principal e caso haja alguma falha no sistema principal 

ele assume o controle instantaneamente sem prejudicar os trabalhos que estão sendo 

feitos no cluster. 

 

INTERFACES 
Neste artigo iremos somente citar algumas das interfaces que HDFS suporta sendo a 
mais comum e nativa do sistema a interface java. 

• Command-line interfaces: é acessado pelo command-line e seus comando são 
escritos em java[WHITE,2011]. 

• Java: interface principal do HDFS já que o sistema é escrito na mesma 
linguagem[WHITE,2011]. 

• Fuse: permite que outros que qualquer hadoop filesystem possa ser montado 
como um filesystem normal podendo assim utilizar os comandos [WHITE,2011]. 

• C: HDFS possui uma biblioteca implementada chamada libhdfs para manipulação 
dos dados [WHITE,2011]. 

• WebDav: é uma extensão do HTTP que permite a edição e atualização de 
qualquer Hadoop FS e trata-lo como um FS convencional [WHITE,2011]. 

 

  YARN 

 “Yet Another Resource manager” esse é o significado da sigla YARN, como o nome 

já diz sua função é o gerenciamento de recursos do cluster mas sua função é muito mais 

ampla que isso. 

 O yarn possui sua própria estrutura que é constituída por um resource manager e um 

node manager[WHITE,2011] 

 PIG 

 OQUE É PIG? 
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Pig é uma das interfaces utilizadas para criar aplicações de mapreduce e possui sua 
própria linguagem chamada PigLatin que veremos mais a frente neste artigo. Pig é uma 
interface com o objetivo de simplificar o máximo possível a criação de aplicações, 
utilizando uma linguagem em forma de script no qual o programador dita como será o 
fluxo de dados e qual sera o resultado sem a necessidade de explicitar cada operação 
como na criação de aplicações em java [GATES,2011]. 

PRÓS E CONTRAS 
  

PRÓS  

• Fácil aprendizado [WHITE,2011] 

• Alto grau de abstração [GATES,2011] 

• O desenvolvedor se preocupa somente com o fluxo de dados e não com a 
implementação das classes [GATES,2011] 

 CONTRAS 

• Pig não possui acesso direto a uma parcela especifica dos registros ou seja 
ele ira ler o dataset inteiro sequencialmente.[WHITE,2011] 

• pig não é recomendado para trabalhos de baixa latencia.[WHITE,2011] 

 

PIG LATIN 
 

 Pig latin é a linguagem utilizada para se escrever os scripts utilizados para 
processamento de dados, é considerada uma linguagem de alto nível, pois seu nível de 
abstração é bem alto, ela possui muita similaridade estética com o SQL mas não se deixe 
enganar elas são linguagens com propósitos completamente diferentes[GATES,2011]. 

 Pig latin é um conjunto de palavras reservadas assim como em qualquer outra 
linguagem, mas a diferença é que em vez de se programar especificando ao compilador 
como a aplicação ira funcionar, você simplesmente especifica o fluxo pelo qual os dados 
irão seguir especificando agrupamentos, filtros, ordenação, edição e assim por diante. 

Exemplo 

A = LOAD 'input/pig/join/A'; 

B = LOAD 'input/pig/join/B'; 
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C = JOIN A BY $0, /* ignored */ B BY $1; 

DUMP C; 

(fonte: White,Tom; Hadoop: The Definitive guide, Editora O'Reilly, 2011) 

 Este exemplo une dois datasets A e B sendo A unido pelo campo 0 e B pelo campo 1 
o símbolo $ se refere ao campo, a expressão /*ignored*/ é um comentário delimitado 
pelos caracteres /* e */  igual a linguagem java. Outra característica importante é a 
utilização de UDF (User Defined Functions), que são aplicações escritas em java para 
utilização dentro do script. 

 

Exemplo: 

 script normal 

filtered_records = FILTER records BY temperature != 9999 AND 

(quality == 0 OR quality == 1 OR quality == 4 OR quality == 5 OR quality == 9); 

(fonte: White,Tom; Hadoop: The Definitive guide, Editora O'Reilly, 2011) 

 script com UDF 

 filtered_records = FILTER records BY temperature != 9999 AND 
isGood(quality); 

(fonte: White,Tom; Hadoop: The Definitive guide, Editora O'Reilly, 2011) 

 UDF isGood() 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.pig.FilterFunc; 

import org.apache.pig.backend.executionengine.ExecException; 

import org.apache.pig.data.DataType; 

import org.apache.pig.data.Tuple; 

import org.apache.pig.impl.logicalLayer.FrontendException; 

public class IsGoodQuality extends FilterFunc { 
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@Override 

public Boolean exec(Tuple tuple) throws IOException { 

 if (tuple == null || tuple.size() == 0) { 

  return false; 

 } 

 try { 

  Object object = tuple.get(0); 

  if (object == null) { 

   return false; 

  } 

  int i = (Integer) object; 

  return i == 0 || i == 1 || i == 4 || i == 5 || i == 9; 

 } 

  catch (ExecException e) { 

  throw new IOException(e); 

 } 

} 

(fonte: White,Tom; Hadoop: The Definitive guide, Editora O'Reilly, 2011) 

 As UDFs podem ser de 3 tipos: Filter UDF como no exemplo apresentado com o 
objetivo de filtrar os dados, Eval UDF que tem o objetivo de preparar os dados, retirando 
espaços em branco e outros ruídos do dataset e a Load UDF que  é utilizada para um 
carregamento mais personalizado dos dados. 

INTERAÇÃO PIG E HADOOP 
 

 Pig foi desenvolvido com o proposito de diminuir a complexidade na criação de jobs 
para MapReduce, e portanto foi otimizado para utilizar HDFS e outros componentes da 
framework como HIVE que funciona como um meio termo entre DBMS e 
MapReduce.[WHITE,2011] 

CONCLUSÃO 
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 Hadoop é uma ferramenta que vem ganhando cada vez mais adeptos a sua 
utilização devido a confiabilidade e velocidade no processamento de dados que antes 
eram tidos como impossíveis de se analisar, mas mesmo com essa grande ferramenta a 
necessidade de criar Jobs mais rapidamente falou mais alto e por isso Pig foi criado para 
agilizar a criação de Jobs que usualmente levariam muito tempo para serem escritos, 
mas esse é somente o começo da descoberta do potencial de todas essas ferramentas, 
nossa sociedade exige cada vez mais informações e cada vez mais rápido e com a 
mesma qualidade, portanto a interação entre aplicações é uma peça fundamental, para 
que além de velocidade possamos ter ferramentas fáceis de se utilizar e que nos 
entreguem resultados com a qualidade exigida. A área de analise de Big Data é 
relativamente nova, mas com ferramentas como as mostradas neste artigo as 
possibilidades de extração de conhecimento de qualquer fonte de dados são ilimitadas. 
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Introdução  
Este estudo busca verificar os aspectos que estão relacionados ao 

crescimento do varejo de farmácias, a atratividade do segmento e o faturamento do 

mercado. 

O mercado farmacêutico desde o seu inicio em 1930 no Brasil vem 

apresentando resultados positivos de crescimento no país. Com a inserção dos 

medicamentos genéricos no mercado brasileiro em 1999, permitiu que as empresas 

brasileiras ficassem entre as 10 maiores do mundo. 

A atratividade no varejo de farmácias da-se por uma serie de fatores, 

sendo o principal envelhecimento da população, em função do aumento na 

expectativa de vida das pessoas, a maior oferta de emprego e, consequentemente, 

o aumento da renda das famílias. O surgimento de novas drogas e a melhora da 

medicina enquanto ciência também contribui nesse processo. 

O faturamento do mercado farmacêutico nacional no período de 4 

anos, entre 2010 e 2014, teve um crescimento de 220,84% , faturando em 2014 R$ 

15,79 bilhões de reais.( ALANAC, 2014)   

No desenvolvimento verificaram-se também as novas tendências para 

o segmento como: varejo virtual, sustentabilidade, móbile, mix de produtos, marcas 

próprias, consolidação, nova classe média, interior, merchandising, e aponta 

também as principais dificuldades para a inserção no mercado farmacêutico 

brasileiro que são: as despesas com propaganda e marketing, as equipes de venda, 

que geram bastante custo para as empresas. 

Para a elaboração do texto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, tais 

como: livros, artigos e informações disponibilizadas em sites. 
                                                           
1 Aluna regularmente matriculada no curso de Administração de Empresas do Centro Universitário de Franca – 
Uni-FACEF 
 
2 Aluna regularmente matriculada no curso de Administração de Empresas do Centro Universitário de Franca – 
Uni-FACEF 
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1 História do varejo de farmácias no mundo e no Brasil  

A origem das atividades relacionadas à farmácia se deu a partir do 

século X com as boticas ou apotecas, como eram conhecidas na época. Neste 

período, a medicina e a farmácia eram uma só profissão. Estudiosos dizem que a 

história da Farmácia possui trajetória comum à história das Ciências.  

De acordo com CARVALHO ao longo do tempo as atividades médica e 

farmacêutica sempre se entrelaçaram, e muitas vezes a profissão do farmacêutico 

se via subordinada à do médico (CARVALHO,1924). 

Na Espanha e na França, a partir do século X, foram criadas as 

primeiras boticas. Esse pioneirismo, mais tarde, originaria o modelo das farmácias 

atuais. Neste período, o boticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as 

doenças, mas para exercer a profissão devia cumprir uma série de requisitos e ter 

local e equipamentos adequados para a preparação e guarda dos medicamentos. 

Com a ocorrência de um grande surto de propagação da lepra no 

século XVII Luís XIV, entre outras iniciativas na área da saúde pública, vê a 

necessidade de ampliar o número de farmácias hospitalares na França. Com isso, 

dá início na antiga Roma a separação daqueles que diagnosticavam a doença e dos 

que misturavam matérias para produzir porções de cura. No século II, os árabes 

fundaram a primeira escola de farmácia de que se tem notícia, criando inclusive uma 

legislação para o exercício da profissão. Mais adiante, no século XVIII, a profissão 

farmacêutica separa-se da medicina e fica proibido ao médico ser proprietário de 

uma botica. 

Em 1777, Luiz XV determina a substituição do nome de apoticário pelo 

de farmacêutico. A obtenção do diploma de farmacêutico exige estudos teóricos e 

prestação de exames práticos, embora ainda não seja considerado de nível 

universitário. Com o tempo, o estudo universitário para a formação do farmacêutico 

é logo estendido para toda a Europa. No século XVI, o estudo dos remédios ganhou 

impulso notável, com a pesquisa sistemática dos princípios ativos das plantas e dos 

minerais capazes de curar doenças. Com o tempo, foi implantada no mundo a 

indústria farmacêutica e, com ela, novos medicamentos são criados e estudos 

realizados, em velocidade espantosa.  
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Segundo o CRF (Conselho Regional de Farmácia) os maiores 

conhecimentos em fisiologia e toxicologia dão início à moderna farmacologia, tendo 

sido publicado, em 1813, o primeiro tratado de toxicologia. Também na primeira 

metade do século XIX foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos. Inicia-

se um grande processo de mudança na profissão. Já no século XX durante a 

primeira Guerra Mundial (1914 -1919), desenvolve-se a terapia antimicrobiana com 

avanços significativos em quimioterapia, antibioticoterapia e imunoterapia. E no 

período da segunda Guerra Mundial (1939 -1945), começaram as pesquisas sobre 

guerra química que resultaram no descobrimento dos primeiros anti-neoplásicos.  

(CRF SP, 2015) 

E, com a evolução natural do conhecimento, a Farmácia formou a 

base, para que a Química adquirisse status de Ciência (CARVALHO,1924). 

 A Organização Mundial de Saúde, já com aceitação universal, amplia 

o conceito de Saúde, definindo-a como “o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social dos indivíduos que compõem uma coletividade”. 

 A industrialização em ritmo crescente torna o fármaco um produto 

industrial, aliado as mudanças da sociedade de consumo e, ainda, objeto de 

interesses econômicos e políticos. Como consequência, são feitos enormes 

investimentos publicitários que atribuem ao medicamento a solução para todos os 

problemas. A sociedade a partir de 1950 começa a dispor dos serviços das 

farmácias e da qualificação do farmacêutico. 

O boticário no Brasil surgiu no período colonial, os medicamentos e 

outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas boticas. 

Geralmente, o boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do 

paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição médica. 

O primeiro boticário no Brasil foi Diogo de Castro, trazido de Portugal 

pelo governador geral, Thomé de Souza (nomeado pela coroa portuguesa). Isso só 

aconteceu após a coroa portuguesa detectar que no Brasil, o acesso ao 

medicamento às pessoas só acontecia quando expedições portuguesas, francesas 

ou espanholas apareciam com suas esquadras, onde sempre havia um cirurgião 

barbeiro ou algum tripulante com uma botica portátil cheia de drogas e 

medicamentos. 



512 
 

Juliana Cristina de Oliveira; Taila Roberta Nascimento ; Orivaldo Donzelli 
 

Com o tempo, a botica, onde o boticário pesquisava e manipulava 

fórmulas extemporâneas, originou dois novos tipos de estabelecimentos: Farmácia e 

Laboratório Industrial Farmacêutico. 

Com o passar dos anos o mercado farmacêutico foi ganhando espaço 

e cada vez mais se aperfeiçoando, chegando aos modelos atuais de varejo 

farmacêutico. No Brasil as farmácias comercializam medicamentos que são divididos 

em quatro classes: Medicamento de referência, similares, genéricos e OTC 

(medicamentos de venda livre), produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos. O modelo norte- americano consiste em verdadeiras drugstore que é a 

combinação de farmácia e mercearia, comercializando também alimentos e produtos 

de limpeza.  

 

2 A evolução do varejo farmácias no mundo e no Brasil 

 A indústria farmacêutica mundial é composta por mais de 10 mil 

empresas. Os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, os maiores produtores e 

consumidores desse mercado. A pesquisa realizada pela IMS Health em 2012 já 

apontava o aumento da importância relativa dos países emergentes no varejo. Em 

2006, os Estados Unidos respondiam por 41% do mercado mundial, os principais 

mercados da Europa, por 19%, e o Japão, por 10%, enquanto os emergentes eram 

responsáveis por 14% da receita global. Em 2011, o mercado americano passou a 

representar 34%, os europeus 17%, o Japão 12% e os emergentes 20%. (apud DCI, 

2012) 

As cinco maiores empresas farmacêuticas do mercado mundial são: a 

Pfizer com vendas de US$ 2.160,7 bilhões, em seguida a Novartis com vendas de 

US$ 1.949,7 bilhões, em terceiro lugar do ranking em vendas foi a Sanofi com 

vendas de US$ 1.900,0 bilhões, em quarto lugar a Roche alcançou US$ 1.884,3 

bilhões em vendas e a quinta a Medley com US$ 1.607,7 bilhões em vendas no ano 

de 2011. (EXAME, 2011) 

O marco inicial da consolidação da indústria farmacêutica brasileira, 

ocorreu na década de 1930, quando o capital nacional era cerca 14% da produção 

total de medicamentos no país. A partir de 1940, as empresas multinacionais 

começaram a chegar ao Brasil. Na década de 1950, o aumento da participação do 

capital de origem estrangeira na produção domestica chega a 35% em 1940, e 73% 
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em 1960. As importações, que em 1953 foram de 70% do consumo no Brasil, 

reduziram-se a níveis residuais no fim da década, quando essas empresas 

passaram a produzir o medicamento final no país com insumos importados. 

(PALMEIRA FILHO. 2003) 
Segundo o Instituto de Pesquisa Economia Aplicada (IPEA), a concorrência 
entre os grandes laboratórios multinacionais se intensificou na década de 
1990, em função dos custos crescentes em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação de novos medicamentos e no avanço dos medicamentos 
genéricos nos principais mercados mundiais. (MAGALHÃES, 2003) 

Na década de 1990, ocorreu a promulgação da Lei de Patentes3 em 

1996, a criação da ANVISA em 1999, e a promulgação da Lei de Genéricos4, 

também em 1999. Com a lei das patentes em vigor, a indústria farmacêutica 

começou a obter retorno, que compensavam os investimentos e os riscos. 
Segundo Rossi (2001), o setor farmacêutico é considerado um grande 
mercado no Brasil. Porém, para Bermudez (1995) é um mercado extrema-
mente monopolizado e/ou oligopolizado em função da concentração do 
mercado por classes terapêuticas em que as empresas líderes 
monopolizam o mercado. 

O varejo de farmácias do Brasil está entre os 10 maiores do mundo, 

porém o seu mercado é liderado pelas multinacionais. Com a inserção dos 

medicamentos genéricos no mercado em 1999, permitiu o crescimento de algumas 

nacionais. 
 Apesar das empresas nacionais serem de porte equivalente ao das 
multinacionais em território brasileiro e, portanto, massa crítica para 
realização de inovações, já que as maiores empresas têm propensão maior 
a inovar, os produtores de genéricos prescindem da capacidade de 
inovação para estarem posicionados entre as empresas do mercado. 
(HASENCLEVER, 2010) 

As principais dificuldades para a inserção no mercado farmacêutico 

brasileiro são: as despesas com propaganda e marketing, as equipes de venda, que 

geram bastante custo para as empresas. 

 

3 O faturamento do varejo de farmácias no mundo e no Brasil  

                                                           
3 A Lei 9.279 estabelece o novo código das patentes, em vigor desde abril de 1997. A nova lei 
brasileira tornou extensível a patente aos produtos e processos farmacêuticos. O novo regime 
também inclui o microrganismo transgênico, ou seja, obtido por meio da engenharia genética, que 
satisfaça aos requerimentos necessários de novidade, ato inventivo – não ser uma decorrência óbvia 
do estado da técnica – e utilidade industrial. (BRASIL, 1996) 

4 A Lei 9.787 estabelece o que é medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos, sob a fiscalização da Vigilância Sanitária.(BRASIL, 1999) 
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Segundo a ALANAC (Associação dos Laboratórios Nacionais) com 

base nos dados do IMS Health (Instituto IMS para Healthcare Informatics) instituto 

que audita o setor, no primeiro semestre de 2014 as farmacêuticas brasileiras juntas 

abocanharam a maior fatia do faturamento, que era dominado pelos estrangeiros 

faturando R$15,8 bilhões de reais, e 50,8% do faturamento total. A atuação 

brasileira ainda está concentrada no mercado de cópias, com 71% dos genéricos 

vendidos no país, em unidades, e 68% do segmento dos similares. Mas a indústria 

nacional começa a ganhar espaço no segmento de medicamentos de referência 

(18%), que são os produtos originais. Desde o seu nascimento, o faturamento do 

setor esteve concentrado em poucas empresas e em forte internacionalização, 

apesar dos esforços governamentais na década de 1980, para a construção de um 

parque nacional fabricante de insumos farmacêuticos. (BASTOS, 2005)  
No Brasil, as indústrias transnacionais dominam o mercado há muitos anos. 
Porém, nos últimos 20 anos houve mudanças importantes, como a 
implementação da Lei de Patentes¹ e da Lei dos Genéricos, em que o 
mercado brasileiro começa a tomar um formato diferente: ao lado dos 
conglomerados transnacionais desponta uma indústria nacional forte e 
competitiva. (HASENCLEVER, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Evolução da participação nas vendas do varejo farmacêutico, em % 

 

Fonte: ALANAC (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais), com base em dados do IMS Health. 

Dados do 1° semestre de 2014  



515 
 

Á ATRATIVIDADE DO VAREJO FARMACÊUTICO NO BRASIL. p. 509-530 

 

O gráfico 1 mostra que desde 2010 a evolução das vendas no mercado 

nacional vem aumentando consideravelmente. Em 2010 as vendas eram de 42,5%, 

cresceu cerca de 8,5% em 4 anos, chegando em 2014 com 51% do total. O mercado 

internacional desde de 2010 onde as vendas chegaram a 57,5% do total, após 4 

houve uma regressão das vendas em 8,5%, vendendo em 2014 apenas 49% do 

total. 
Segundo Rossi (2001), o setor farmacêutico constitui um segmento que 
cresce com uma perspectiva de 8,1% ao ano e se caracteriza como um 
mercado monopolizado e/ou oligopolizado, cujas empresas líderes estão 
sediadas nos Estados Unidos e Europa com subsidiárias presentes em 
inúmeros países. (GADELHA, 2003) 

Gráfico 2 – Evolução do faturamento das nacionais do varejo farmacêutico brasileiro, 

em R$ bilhões* 

 

Fonte: ALANAC (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais), com base em dados do IMS Health. Dados do 1° 

semestre de 2014. 

O gráfico 2 mostra o faturamento das nacionais do varejo farmacêutico 

brasileiro, que em 2010 faturou R$ 7,15 bilhões , em 2011 R$ 9,06 bilhões, 2012 R$ 

11,04 bilhões, em 2013 R$ 13,38 bilhões, e em 2014 totalizou R$ 15,79 bilhões de 

reais. Um crescimento de R$ 8,64 bilhões de reais em 4 anos. 

Segundo o IMS Health o Brasil tem R$ 1 bilhão em vendas de 

medicamentos que perderão sua patente até 2016. De 2016 a 2020, é mais R$ 1,8 

bilhão. Em 2012, 94% do mercado brasileiro de varejo em valor já não é mais 

protegido. Os genéricos atingem 22% do mercado, considerados preços saídos de 

fábrica, e 12%, considerados preços praticados no varejo. (apud DCI, 2012) 

As maiores empresas farmacêuticas que faturam mais com a venda de 

remédios no país, segundo levantamento da PróGenéricos, com base em dados da 

IMS Health são: EMS em primeiro lugar com faturamento de U$$ 3,4 bilhões, a 

segunda coloca foi a Hypermarcas com U$$ 2,69 bilhões, em seguida a Sanofi com 
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U$$ 2,291 bilhões, em quarto lugar Novartis com U$$ 1,779 bilhão, e em quinto 

lugar ficou a Ache com faturamento de U$$ 1,527 bilhão. (EQUIPAR, 2014) 

Gráfico 3 – Faturamento em 2014, em U$$ bilhões 

 

Fonte: IMS Health ( apud Equipar Tecnologia) 

A Eurofarma ficou no ranking em 6° lugar com faturamento de U$$ 1,33 

bilhão, seguido pela Takeda em 7° com U$$ 869,3 milhões, a Bayer em 8° com U$$ 

766,3 milhão, Pfizer em 9° com U$$ 736,6 milhão, e a GSK em 10° com faturamento 

U$$ 658,9 milhão. 

A expansão das redes de farmácias no ano de 2014 ficou abaixo dos 

anos de 2012 e 2013 onde o crescimento foi de 16,8% em 2012 e 13,8% em 2013 e 

em 2014 o crescimento foi de apenas 12,8%. Porém apesar da retração do mercado 

as maiores redes juntas faturaram cerca de R$ 32,38 bilhões de reais, e encerraram 

o ano com 5.570 lojas, um crescimento de quase 10% em relação ano anterior. 

(ALANAC. 2014) 

 

 

Gráfico 4 – Evolução do faturamento das redes de farmacêuticas 
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Fonte: Abrafarma ( apud Alanac) 

No Brasil a Febrapar (Federação Brasileira das Redes Associativistas) 

informa: “As farmácias e drogarias são o principal canal de dispensação de remédios 

para a população”. O Brasil é o 4º mercado de consumo de medicamentos no 

mundo, segundo o instituto IMS Health.( SINPRAFARMA.2014) 

De acordo com o IMS Health, que audita o mercado farmacêutico 

mundial, o Brasil é o País com o maior número de farmácias do mundo, com uma 

proporção de 3,34 farmácias para cada 10 mil habitantes, considerando uma 

população de 190* milhões de habitantes (*já chegamos a 201 milhões), 

(SINPRAFARMA. 2014). 

De 2004 a 2013, a participação do Brasil na corrente de comércio mundial 

de produtos farmacêuticos, medida pela soma das exportações e importações, 

cresceu 85,2%, para US$ 9,8 bilhões. O crescimento expressivo, porém, não foi 

suficiente para levar o país a uma posição relevante no ranking mundial, segundo 

levantamento recente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(Interfarma). (VALOR ECONÔMICO apud ALANAC 2014) 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 

volume de vendas do comércio varejista caiu 0,1% de janeiro para fevereiro deste 

ano. A receita nominal teve crescimento de 0,7% no período. Os dados são da 

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), porém três setores do varejo tiveram 

crescimento no volume de vendas: outros artigos de uso pessoal e doméstico 

(1,8%), livros, jornais, revistas e papelaria (1%) e artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos e de perfumaria (0,8%). (apud REVISTA ÉPOCA) 

As vendas de medicamentos no varejo farmacêutico nacional 

superaram as expectativas ao longo do primeiro trimestre e cresceram 12%, na 

comparação anual, para R$ 10,7 bilhões, segundo dados do IMS Health compilados 

pela INTERFARMA. No mesmo intervalo do ano passado, o crescimento havia sido 

de 14%, com faturamento de R$ 9,6 bilhões. (VALOR ECONÔMICO. 2015) 

 

Gráfico 5 - Expansão fica acima do esperado em 2015 - em R$ bilhões 
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Fonte: IMS Health (apud Valor Econômico)  

 

Em apenas 12 meses até março, as vendas do mercado farmacêutico 

no Brasil somaram R$ 43,1 bilhão de reais, uma alta 11,4% em relação ao ano 

anterior, e mantendo a linha de crescimento de dois dígitos de anos anteriores. De 

acordo com IMS Health, medicamentos similares representam 48% do faturamento 

das farmácias brasileiras em 12 meses até março, enquanto os medicamentos de 

marca responderam por 39% das vendas, e os genéricos 13%. (apud VALOR 

ECONÔMICO 2015). 

Gráfico 6 – Vendas em 12 meses até março 

 

Fonte: IMS Health (apud Valor Econômico) 

A rápida expansão do segmento se dá pela urbanização do país, a 

concentração da população nas cidades, as mudanças de hábitos alimentares, o 

sedentarismo, a obesidade crescente, a poluição, a precariedade do saneamento 

básico, o estresse, entre outros que geram o aumento de doenças. Assim mais 

doenças, maior é o consumo de medicamentos.  
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Outros fatores como crescimento das lojas, novos estabelecimentos, e 

ampliação dos pontos existentes expressam o desempenho econômico do setor e, 

também, incentivos dados pelo governo, com programas governamentais de 

distribuição gratuita de remédios, a redução de impostos, são fatores que aumenta a 

consolidação do mercado. 

Em 2014 com alta da inflação, dos juros e das incertezas relacionadas 

à economia reduziram a confiança dos consumidores, que deixaram de consumir 

bens duráveis, dependentes de crédito, como eletrodomésticos, veículos e materiais 

de construção. E passaram consumir bens de consumo essenciais e de primeira 

necessidade, como alimentos, produtos de higiene e de limpeza e medicamentos. 

Após a queda de 1,6% em termos reais neste ano, o faturamento do varejo do 

Estado de São Paulo deve ter crescimento de 1,2% em 2015, para R$ 534,9 bilhões, 

de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de São Paulo. (FecomercioSP apud VALOR ECONÔMICO) 

 

4 Tendência de varejo no mundo e no Brasil 

 4.1 Varejo Virtual 

De acordo com as últimas estimativas de vendas no varejo on-line e 

off-line em todo o mundo segundo o e-Marketer. Apesar da previsão de crescimento 

de dois dígitos para as vendas no E-commerce do Brasil até 2018, espera-se que o 

país permaneça no 10º lugar, logo atrás da Rússia. (apud PROFISSIONAL DO E-

COMMERCE) 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Top 10 Países, Raqueados por vendas no E-commerce mundial, 2013-

2018 
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Fonte: eMarketer, Dez 2014 (apud profissional de e-commerce) 

Gráfico 8 – Total de vendas no varejo e no E-commerce no Brasil 2013-2018  

 

Fonte: eMarketer, Dez 2014 (apud profissional de e-commerce) 

Conforme o gráfico 8, o e-commerce brasileiro tem grande perspectivas 

de crescimento para os próximos anos, comparando com o varejo tradicional. A 

grande tendência para a evolução desse mercado, e que com o crescimento das 

cidades, a população dos campos migrando para as cidades, a vida mais corrida, as 

pessoas tendem a procurar por agilidade, conforto, etc. E o e-commerce proporciona 

isso aos seus clientes, pois não precisam sair de casa pra comprar, não enfrentam 

fila pra pagar, e recebem a mercadoria em casa. Esse é um mercado promissor, e 

que veio pra ficar e os varejistas de lojas devem se adequar para não perder espaço 

no mercado. 
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Segundo os dados da pesquisa do eMarketer, analisamos que a 

existem 10 categorias que movimentam o e-commerce brasileiro. Em primeiro lugar 

com 18% fica no setor de moda e acessórios, seguido com 16% os cosméticos, 

perfumaria e saúde, o terceiro lugar são os eletrodomésticos com 11%, em quarto 

lugar com 8% os livros e revistas, o quinto lugar com 7% fica com a telefonia e 

celulares, o sexto lugar com 7% os produtos de informática, em sétimo lugar com 6% 

casa e decoração, em oitavo com 6% também são os eletrônicos, em nono com 5% 

esporte e lazer, e o décimo lugar com 2% fica com os brinquedos e games. Como 

fica evidenciado no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Categorias lideres no E-commerce do Brasil  

 

Fonte: E-bit “WebShoppers 30° edição” 31 de julho de 2014 (apud profissional de e-commerce) 

No primeiro semestre de 2014 o comércio eletrônico brasileiro registrou 

faturamento de R$ 16 bilhões, um crescimento nominal de 26% em relação ao 

mesmo período do ano passado. Até o final do ano, a previsão é atingir uma receita 

de R$ 35 bilhões, um resultado que será 21% superior ao registrado em 2013, 

alcançando 104 milhões de pedidos. (E-BIT 2014) 

No Brasil a drogaria Onofre é um grande exemplo de venda on-line do 

mercado farmacêutico, criou um site o “Onofre em casa”, e comercializa todo o seu 

mix de produtos, desde farmácia a cosméticos. (ESTADÃO. 2011) 
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Para os Estados Unidos, a consultoria Forrester Research afirma que 

até 2014 mais de metade das vendas de medicamentos serão feitas online ou 

influenciadas por esse meio. (FGV. 2012). É o um mercado que cresce 15% ao ano 

e com perspectivas de faturamento para 2017 de R$100 bilhões de reais. 

 

4.2 Sustentabilidade  

O varejo farmacêutico, não apresenta práticas que busquem eficiência 

sustentável ou social. Seus atos são mais direcionados em campanhas pontuais, 

arrecadação de fundos para apoio a instituições, coleta de medicamentos vencidos, 

entre outros. 

O destaque para o tema no Brasil foi o lançamento do “Guia de 

Sustentabilidade para Farmácias” em 2010, feita pela Johnson & Johnson. Durante 

dez meses mais de 32 mil farmácias recebem o guia indicando as práticas para 

agredir menos o meio ambiente e a sociedade. Os tópicos abordados são descarte 

do lixo farmacêutico, medicamentos vencidos, economia de água e energia e uso de 

sacolas plásticas e reciclagem.( RUMO SUSTENTAVEL,2010) 

 

4.3 Mobile  

O comércio eletrônico proporciona aos varejistas alcançarem novos 

mercados, pois com o acesso a internet móvel qualquer pessoa pode comprar em 

qualquer lugar. Segundo a Onofre, 3% das vendas em seu site já são realizadas por 

meio de um aplicativo para smartphones, há uma grande expectativa de aumento 

dessa porcentagem. Além da possibilidade de compra, o aplicativo ainda permitirá 

outras ações, como a consulta ao código de barras de um medicamento, a lista de 

medicamentos genéricos, a bula de todos os medicamentos, e uma nova forma de 

consultar e comprar. (MOBILE, 2011) 

Nos Estados Unidos a Walgreens também possui aplicativos para 

interação com os clientes via smartphones. O serviço é disponibilizado para usuários 

de iPhone, do sistema operacional Android ou para quem usa Blackberry. Entre as 

possibilidades disponibilizadas estão a “leitura” de códigos de barra, envio do 

produto para o cliente, retirada de outra prescrição, localização de lojas, pesquisa de 

produtos vendidos, entre outros. 
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Com a constante evolução dos aplicativos e, dos aparelhos de telefonia 

móvel e possível dizer que as vendas esperadas para esse segmento são bastante 

promissoras para os próximos anos. 
Porter (1989) define vantagem competitiva como a capacidade de fornecer 
aos consumidores, serviços ou produtos superiores e essa superioridade é 
obtida através da inovação, da garantia da qualidade do produto, da 
fabricação e da distribuição, fazendo que as empresas agreguem valor para 
seus clientes atuais e potenciais". 

4.4 Mix de produtos  

Há muito tempo que farmácias deixaram de ser apenas drogarias, 

passando a vender também produtos de beleza e higiene pessoal. Produtos 

diferenciados são atrativos para o consumidor e possuem uma dupla finalidade: 

incitam-no a entrar na loja e aumenta as receitas e margens das farmácias. 

A rede americana Duane Reade, percebendo as necessidades da 

comunidade onde instalam as lojas, o mix de produtos é adaptado para que fique 

adequado ao local. (GUIA DA FARMÁCIA, 2015) 

No Brasil as vendas de HPC são impulsionadas, pela crescente 

demanda de todas as classes econômicas, em especial a nova classe média, que 

passou a integrar novos produtos a suas compras. 

Devido às margens altas que esses produtos possibilitam, empresas 

investem na criação de marcas próprias para itens dessas categorias. É o caso da 

Pague Menos que tem produtos como sabonetes, xampus, esparadrapos, algodão e 

pomadas. 

 

4.5 Marcas Próprias  

O varejo vem apostando na criação de marcas próprias como forma de 

aumentar as receitas e também as margens de lucro, nas drogarias o interesse fica 

concentrado nos itens de cosméticos, higiene e beleza. Atualmente as marcas 

próprias representam 30% do faturamento de grandes redes, e a estimativa para o 

próximo ano é o aumento de 10% em relação, ao ano de 2014 que era de 5%. 

(NETFARMA ,2014) 

No Brasil as marcas próprias apresentaram um crescimento 

significativo em valor nos últimos anos. Em 2006 o faturamento era de R$1,34 

bilhão, e em 2013 foi pra R$ 3,25 bilhões, cerca de 142,3% de aumento. Nos Estado 
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Unidos entre 2009 e 2013, as marcas próprias cresceram 17,7%, passando de R$ 

94 bilhões para R$ 111 bilhões. (ABRASNET, 2014) 

 

Gráfico 10 – Faturamento em bilhão e índice de crescimento da marca própria 

 

Fonte: Nielsen ( apud Abrasnet) 

4.6 Consolidação  

As grandes redes de farmácias cresce cada vez mais a participação 

das vendas em medicamento e produtos de higiene e beleza, ao contrario das 

drogarias independentes que vem perdendo espaço. 

Segundo a IMS Distribution Studies em pesquisa divulgada pela 

Abrafarma, as farmácias geridas por grandes grupos devem deter 61% do volume 

total do mercado em quatro anos. (ABRAFARMA apud EXAME, 2013) 

Com a mudança do comportamento do consumidor e também o 

aumento da sua renda, permitiu aos varejistas a abertura de novos pontos de venda, 

favorecendo redes com maior representatividade geográfica e de maior poder 

aquisitivo, assim começou o movimento de fusões e aquisições de gigantes como 

Raia Drogasil, a Brasil Pharma e a DPSP união das Drogarias Pacheco e São Paulo. 

 

 

 

Figura 1 – Ranking Abrafarma 2013 – Número de lojas – Grupos* 
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Fonte: Abrafarma 2013 

4.7 Nova classe média  

Segundo pesquisa realizada pelo Serasa Experian e pelo Instituto Data 

Popular, aponta que a nova classe média gastou R$ 1,17 trilhão em 2013 e 

movimentou 58% do crédito no Brasil. A pesquisa aponta que a classe e composta 

por 108 milhões de pessoas em 2013 (54% da população), com previsão de chegar 

a 125 milhões em 2023. A concentração dessas pessoas foi divida por regiões o 

maior numero foi na região sudeste, com 43%, seguida da Nordeste 26% e da Sul 

15%. Os gastos desse público é liderada pela alimentação que movimentou ano de 

2013 R$ 223,3 bilhões, seguida da saúde com R$ 71,8 bilhões, e vestuário com 

R$61,6 bilhões. (G1.Globo, 2014) 

Portanto a perspectiva de crescimento da classe anima o setor 

farmacêutico, considerando que os medicamentos são bens de primeira 

necessidade, e consequentemente com o aumento dos consumidores, haverá 

aumento das vendas. 

 

4.8 Interior  

Com a saturação do comercio varejistas em grandes cidades, o interior 

é um grande atrativo das principais redes. As redes buscam o interior com o intuito 

de atrair novos clientes, atingir novos mercados, consolidar a marca no interior, ter 

uma taxa de lucro maior e também uma menor concorrência. 
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4.9 Merchandising  

Segundo Wilson, 1976, ”O merchandising compreende um conjunto de 

operações táticas efetuadas no ponto de venda, para colocar no mercado o produto 

certo, no lugar certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo, com o 

impacto visual adequado e na exposição correta”. (apud COBRA, 1992). 

Com a concorrência acirrada entre as redes de varejo farmacêutico, o 

merchandising é essencial para chamar à atenção dos clientes. Atualmente, as 

farmácias encontram-se divididas de modo a facilitar a compra, ficam divididas em 

seis categorias principais: mulher, bebê/infantil, homem, tratamento facial/pele, 

cabelos e comprimidos – sendo que também existem sub categorias, dentre as 

quais estão boa forma, desodorantes/banho, dor e febre, beleza, perfumes, bem-

estar/produtos naturais, os medicamentos hoje são dispostos em prateleiras abertas, 

no fundo e nas laterais, enquanto a loja está repleta de gôndolas de promoções.  

Também começaram dar mais importância a arquitetura, iluminação, 

infraestrutura que aceite modificações rápidas. Outra tendência é a flexibilidade e a 

interatividade do ambiente comercial: os espaços são cada vez mais comuns e 

abertos, sendo que balcões e elementos que separem clientes e vendedores são 

cada vez mais limitados. Outra novidade é o uso de cores mais suaves e de 

imagens institucionais que passam informações agradáveis quebrando a aparência 

de um espaço hospitalar. Outro avanço é a automação comercial, que através de um 

software que liga o caixa em um computador central da rede, permiti a atualização 

do faturamento e do estoque em tempo real. Mais um notável avanço são as 

farmácias que permanecem abertas 24horas, e muitas dessas ostentam requinte e 

elegância, mudando completamente o ambiente que dominava as antigas 

“pharmácias” e boticas.  

5 Conclusão  

Diante do exposto pode-se perceber que o mercado do varejo 

farmacêutico está em processo de expansão, mesmo que as perspectivas 

econômicas para os próximos anos não estejam favoráveis, por conta da alta dos 

juros, e inflação. 
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Vale destacar também que com o processo de fusões e aquisições no 

mercado farmacêutico brasileiro, tornam as empresas cada vez mais competitivas, 

pois com o processo acabam aumento a participação no mercado. E também com o 

aumento da consolidação dos laboratórios farmacêuticos brasileira, permitira que a 

industria brasileira de medicamentos atuar com maior competitividade no mercado. 

Assim conclui que o potencial de mercado é bastante promissor, a 

obtenção de retorno será difícil, e a disputa com as concorrentes será, dura. Porém 

as expectativas são grandes, pelos dados apresentados no presente trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
 

A vinda de um filho e a construção de uma nova família geralmente 

estão relacionadas a diversos fatores: 

 

A decisão de ter um filho é uma resultante da integração de vários motivos, 
conscientes e inconscientes: aprofundar e dar expressão criativa a uma 
relação homem-mulher importante, concretizar o desejo de transcendência 
e continuidade, elaborando a angustia da morte e a esperança da 
imortalidade. (MALDONADO, 2000, p. 31)  

 

Segundo Góes (2006) a espera do casal pelo filho desde sua gestação, 

gera nos pais desde muito cedo a expectativa do filho idealizado, onde se deseja 

que o mesmo nasça saudável, e sem nenhuma deficiência, portanto quando se 

obtém a noticia de que este mesmo filho possui uma deficiência mental, para os 

pais, é como se tivesse perdido o filho tão esperado. 

Para Góes (2006), a espera de um filho provoca nos pais um grande 

investimento libidinal, evocando desejos, sonhos e um encontro de sua própria 

história no filho que vai nascer. 

                                                           

1  Discente regularmente matricula no 9º semestre de Psicologia pelo Centro Universitário de 
Franca- Uni-FACEF. 

2   Docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Franca-Uni-FACEF. 
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De acordo com Amiralian (1986) os pais vêem seus filhos como 

extensões de si próprios, não estando preparados para o nascimento de um bebê 

com alguma patologia, com isso vem confirmar suas fantasias de inferioridade e 

representar a realidade manifestada do objeto interno ruim. 

Para Góes (2006, p. 457), “[...] os pais reconhecem que, apesar de 

terem ganhado um bebê, inexplicavelmente, para eles houve a perda de algo 

idealizado que esse filho da realidade não pode comportar”. 

De acordo com Amiralian (1986), quando a criança idealizada chega, e 

traz consigo uma deficiência interrompe todas as expectativas nela colocada, e com 

isso gera-se uma grande frustração, como se estivesse perdido alguém muito 

querido, e com isso a família vive uma tristeza, o luto da perda do filho tão esperado. 

Amaral (1995 apud REIS; SIGAUD, 1999), considera o sentimento de 

perda do filho idealizado como parte essencial da experiência emocional de ter um 

filho deficiente. A presença de uma deficiência tende a trazer em seu bojo tais 

vivências de perdas, que podem ser reais ou fantasiosas, presentes ou virtuais. 

Para Lopes et al. (2002), na sociedade competitiva em que vivemos é 

natural, durante o período gestacional, que os pais anseiem por um bebê saudável, 

normal e que cresça como qualquer outra criança. Quando esses mesmos pais se 

deparam com a realidade do filho desejado ter uma deficiência, muitos sentimentos 

podem aflorar. As respostas a essa realidade, tanto sociais como familiares, podem 

ser desde a proteção excessiva até a rejeição.  
 
O mecanismo de defesa mais primitivo é a negação. Entre a expectativa de 
um bebê sadio e a realidade de uma criança deficiente, o desvio é 
simplesmente desconhecido e os pais tentam acreditar que não há nada de 
errado com o seu filho. Recusam-se a reconhecer as limitações reais 
impostas pela deficiência e insistem em que eles podem fazer todas as 
coisas que as outras crianças fazem. Essa atitude coloca muitas vezes a 
criança em situações desnecessárias de tensão e de frustrações inevitáveis 
(AMIRALIAN, 1986, p. 50). 
 

Segundo Amiralian (1986), a não aceitação do filho deficiente pode 

acontecer logo após o seu nascimento ou com a confirmação da deficiência, assim 

como, mais tardiamente a partir de seu desenvolvimento. Ainda segundo Amiralian 

(1986), os pais oscilam, de forma conflituosa, entre a esperança de que as coisas 

não sejam como pensam e o conhecimento assustador de alguma coisa de fato está 

errada.  
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Durante todo o percurso do convívio com a pessoa portadora de 
necessidades especiais, ocorrem várias situações através das quais os pais 
estarão submetidos a frequentes movimentos de rejeição e aceitação, de 
forma inconsciente, em relação ao seu filho, em função da possibilidade de 
elaborarem psiquicamente o fato de que não é plenamente saudável 
(GÓES, 2006, p. 452) 

 

As formas de enfrentamento com a chegada de uma criança com 

Síndrome de Down se diferem de uma família a outra, por diferentes fatores: 

 
Em função de seu estágio de vida familiar, do papel desempenhado pela 
criança na configuração familiar, do impacto da notícia, do significado dessa 
condição para os componentes familiares, da personalidade de cada mãe e 
cada pai, do relacionamento entre eles, de suas experiências e suas 
crenças. (ARRUDA et al, 2007, p.269) 
 

O momento e a forma como o diagnóstico da Síndrome de Down é 

comunicado a família, pode ter grandes interferências para o processo de adaptação 

familiar. Segundo Arruda et al. (2007) estudos tem apontado que o diagnóstico da 

Síndrome de Down tem sido revelado aos pais de forma inapropriada e em 

momentos inoportunos a família, e este fato tem relação direta com o vínculo que se 

dará a criança, além da superação do luto e da forma como a família enfrentara esta 

realidade.  

De acordo com Arruda et al. (2007) quanto mais as famílias se 

sentirem acolhidas e esclarecidas melhor será o desempenho no cuidado do filho, e 

por isso se faz importante o papel dos profissionais da saúde. Cabe a estes: 

 
Fornecer informações de forma gradativa e constante, até que a família 
esteja suficientemente pronta para ajudarem esse filho. A família não deve 
ser “enganada”, e por isto, à medida que as demandas chegam, as 
informações não devem ser omitidas, mas é preciso respeitar o ritmo, a 
individualidade e o tempo de cada família, já que normalmente não estão 
preparadas para saber tudo de uma só vez. (ARRUDA et al., 2007, p. 271)  

 

Diante de tais confirmações, e certo nível de aceitação dos familiares, 

segundo Lopes et al. (2002) a criança com deficiência, juntamente de seus pais, 

tende a ter o contato com profissionais de diferentes áreas desde muito cedo, a fim 

de receber orientações de cuidados necessários, dentre eles: oferecer estímulos 

adequados, como higienizá-los, alimentá-los, carregá-los e acima de tudo como 

realizar adaptações que facilitarão o dia-a-dia da família. A mesma considera ainda 
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que a educação e o suporte familiar são os aspectos mais benéficos quando se 

educa uma criança incapacitada. 

Lopes et al. (2002) relatam que, após o choque inicial, a família precisa 

ainda ponderar sobre sua tarefa de fazer o melhor pelo filho com deficiência. Os pais 

têm papéis a serem desempenhados no processo da reabilitação, se ambos se 

sentem responsáveis pelo tratamento e acompanhamento da criança com 

especialistas.  
 

Por ocasião da chegada de uma criança com problemas na família, esta já 
terá sentido o impacto de um acontecimento estranho e misterioso: um de 
seus membros é deficiente. Continuando, afirma que, sendo a família um 
sistema, qualquer mudança em um de seus integrantes afeta todos os 
outros. A família de uma criança com deficiência tem seus problemas 
intensificados pelos muitos pré-requisitos, necessidades e atitudes que lhe 
são impostos devido à deficiência. (ASSUMPÇÃO, 1993 apud LOPES, 
2002, p.68). 

 

Segundo Reis e Sigaud (1999), constata-se que as pessoas 

possuidoras de limitações, entre elas as portadoras de Síndrome de Down, 

desfrutam de uma imagem bastante negativa em nosso meio. 

Conforme apontado por Moura e Valério (2003), a sociedade tem 

dificuldade em conviver com diferenças e deixará isso claro, de muitas formas sutis, 

dissimuladas e mesmo inconscientes, através do modo como isola as pessoas 

deficientes, olhando-as abertamente em público e evitando o contato com elas 

sempre que possível. O preconceito social, de parte da comunidade em relação a 

um ou todos os membros da família, imporá seu peso. O preconceito se constituirá 

em uma força potente e influente no comportamento da família. E, portanto a forma 

como a família lida com a deficiência muito influenciará no desenvolvimento da 

criança. 

Além de todas as dificuldades já apresentadas que serão enfrentadas 

pelos pais ao receberem o filho com deficiência, outro fator pode também trazer 

grades influências para a família, como a amamentação: 

 
O nascimento de um bebê doente, sindrômico ou prematuro é um evento de 
proporções catastróficas, com impacto na vida da mãe e de toda a família. 
Esse efeito pode ser tão maior quanto mais distante for o bebê real do 
imaginado, podendo interferir no manejo da lactação, pelo afastamento 
precoce do binômio mãe-filho. Isso devido a possíveis intervenções 
cirúrgicas, dificuldades relativas à vivência de sentimentos de culpa, de 
negação, de frustração e de tristeza mais acentuados pela responsabilidade 
de ter gerado e parido um filho “defeituoso” ou “diferente”, assim como as 
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características clínicas desses recém-nascidos. (SOUZA; 
WIECZORKIEVICZ, 2009, p. 421) 
 

De acordo com Souza e Wieczorkievicz (2009), os bebês com 

Síndrome de Down, possuem características que dificultam a amamentação, além 

de algumas já levantadas na citação acima, relativas à mulher/mãe do portador da 

síndrome, também apresentam hipotonia muscular, o que provoca a abertura 

contínua da boca do bebê, com protusão da língua e muita sonolência 

principalmente após as primeiras horas do parto. 

Ainda segundo Souza e Wieczorkievicz (2009), além de todas as 

dificuldades apresentadas pelo bebê, o aleitamento materno se faz extremamente 

necessário para a criança com Síndrome de Down, tanto pela proteção imunológica 

conferida, estimulação precoce da musculatura bucal e facial, e principalmente para 

o desenvolvimento do vínculo mãe-filho. 

Frente a relação mãe/ filho e mulher/mãe os autores consideram ainda 

toda a aceitação da mãe diante do filho e do aleitamento, a escolha feita pela 

mesma além das considerações sociais e culturais: 

 
Todavia, para auxiliar a mulher/mãe da criança portadora da Síndrome de 
Down ao estabelecer o aleitamento materno, torna-se necessário entender 
e respeitar as múltiplas faces que constituem o ser mãe como um fenômeno 
social múltiplo. Este é cercado de ligações culturais e sociais entre a 
maternidade e a saúde da mulher, a saúde reprodutiva, cuidado com a 
família e com os filhos, as desigualdades sociais, as questões de gênero, do 
saber empírico acumulado por várias gerações, na medida em que estes 
são aspectos considerados intrinsecamente femininos (SOUZA; 
WIECZORKIEVICZ, 2009, p. 421). 

 

De acordo com Souza e Wieczorkievicz,(2009) faz-se necessário o 

acompanhamento, a atenção e o apoio especial por parte dos serviços e 

profissionais de saúde, e lembra ainda que a escolha de amamentar apesar de 

muito importante, deve ser da mulher, escolha esta que dependerá muito de sua 

determinação diante de todas as dificuldades.  

Quando o filho real vem e este é diferente do filho imaginário, as 

respostas de negação e aceitação se refletem nos vínculos que é estabelecido, 

interferindo diretamente no crescimento e desenvolvimento da criança, uma vez que 

quanto maior a aceitação e vínculo desenvolvido com a criança maiores serão as 

respostas apresentadas de adaptação e desenvolvimento da mesma. Já dizia 
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Arruda et al. (2007, p. 265) “não basta cuidar e atender as necessidades fisiológicas: 

é preciso falar, tocar, acariciar e estimular, e isso tende a acontecer de forma mais 

natural quando existe vínculo”.  

De acordo com Arruda et al. (2007) é importante permitir que os pais 

vivenciem os primeiros contatos com seu filho e tenham a oportunidade de iniciar a 

formação do vinculo afetivo logo após o nascimento, porém considera-se este 

processo como sendo gradual. 

Segundo Arruda et al. (2007) a interação familiar se faz muito 

importante para o desenvolvimento da criança, de forma especial para crianças com 

necessidades especiais como as portadoras de Síndrome de Down, uma vez que as 

crianças encontram-se em fase de crescimento e desenvolvimento, e são 

completamente dependente de outra pessoa, eles necessitam de estímulos, 

atenção, carinho, compreensão e proteção.  

De acordo com Umphred (1994 apud LOPES et al., 2002) a adaptação 

psicológica familiar e terapêutica tratam-se de processos fluidos, uma vez que as 

pessoas estão constantemente em processo de mudança. Para fazer com que o 

paciente chegue a compreendimento que lhe ofereça a melhor qualidade de vida 

possível, os terapeutas necessitam olhar, para os aspectos psicossociais e para os 

processos de ajustamento envolvidos, avaliar cada componente e integrar os 

processos no meio terapêutico para promover o crescimento em todas as áreas. 

Segundo Moura e Valerio (2003) é vital que os pais sejam 

conscientizados da importância dos primeiros meses de vida e dos problemas e 

ansiedades que podem ser criados caso não ofereçam o respaldo necessário para a 

o bebê com Síndrome de Down. 

Para Telford (1976 apud MOURA; VALERIO, 2003) o comportamento 

da criança deficiente é talhado pelas ações e atitudes de outros e os ajustamentos 

da família de uma criança deficiente tanto podem limitar e distorcer como encorajar e 

facilitar a potencialidade de desenvolvimento da criança. 

 
Uma vez que a princípio segundo, a forma como os pais se comportam em 
relação a seu filho com deficiência, a fim de tornar mínimo seu próprio 
sentimento de culpa, faz com que os limites impostos à criança não fiquem 
claros, dificultando, assim o estabelecimento de regras (LOPES et al., 2002, 
p. 71) 
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De acordo com Reis e Sigaud (1999), a superproteção é uma forma 

que as mães encontram de agir na tentativa de suprir as carências e incapacidades 

de seu filho. Porém, de certa forma, esta tentativa estará em busca apenas de 

esconder sentimentos hostis da mãe, que se sobressaem diante das limitações do 

filho. 

Segundo Telford (1976 apud MOURA; VALERIO, 2003) além das 

pressões internas com as quais a família terá que lidar com o nascimento de uma 

criança deficiente, esta também terá de enfrentar as pressões exercidas pelas forças 

sociais externas, uma vez que a sociedade tem dificuldade em conviver com as 

diferenças, sendo este talvez um dos principais conflitos vividos pelas famílias. 

 
Muitos pais de crianças deficientes não só experimentam sentimentos de 
culpa e vergonha, mas sentem-se culpados e envergonhados por 
experimentá-los; ou seja, além de se sentirem culpados, eles se sentem 
culpados por se sentirem culpados. Essa culpa é uma fonte secundária de 
perturbação emocional para os pais, que já suportam uma sobrecarga 
emocional. A presença de uma criança deficiente na família constitui um 
motivo adicional de tensão, sendo provável que as reações defensivas 
ocorram mais frequentemente e em um grau mais elevado do que naquelas 
cujos membros são razoavelmente normais (TELFORD, 1976 apud 
MOURA; VALERIO, 2003, p. 49). 

 

Através de uma pesquisa realizada por Reis e Sigaud (1999), constata-

se que após o diagnóstico, as mães reconhecem que o filho com Síndrome de Down 

tem habilidades para desempenhar-se com desenvoltura e independência em 

diversas áreas. Porém, algumas dessas mães agem de maneira muito solícita e 

outras descrevem ainda situações compatíveis com expectativas de desempenho de 

crianças mais jovens.  

 

 

MÉTODO 
 
Para a elaboração deste artigo foi realizado um levantamento 

bibliográfico, através de buscas em bases de dados nacionais na área de Psicologia, 

foram utilizados os seguintes meios de acesso: Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

online, Scielo Brasil e livros publicados sobre psicologia e deficiência mental. As 

palavras-chaves usadas para as buscas online foram: Síndrome de Down, 

deficiência mental, relação familiar, mães de crianças com Síndrome de Down. Para 
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tanto as palavras poderiam se encontrar tanto no título, no resumo ou nas palavras 

chaves. 

Diante de tal pesquisa foram encontrados inúmeros artigos e livros que 

abordavam de alguma maneira o tema desejado, e após a fase do levantamento 

bibliográfico, os mesmos foram selecionados de acordo com a viabilidade do tema, 

levando em consideração o embasamento que os mesmos dariam de forma 

preponderante para a pesquisa futura, relacionada à percepção das mães diante da 

perda do filho idealizado, e a chegada de uma criança com Síndrome de Down. 

 
RESULTADO E DISCUSÃO  

 
Este artigo se trata de um recorte de um Trabalho de Conclusão de 

Curso em Psicologia, ainda em fase de desenvolvimento.  

A partir dos dados coletados, verifica-se a necessidade de mais 

estudos aprofundados sobre a relação das famílias de crianças com Síndrome de 

Down, sendo que essas lacunas podem ainda ser preenchidas com novos trabalhos 

e pesquisas, o que se buscara realizar após este levantamento. 

Pode-se perceber, diante da literatura estudada, o quanto a chegada 

de uma criança com Síndrome de Down pode afetar as relações de uma família e a 

estabilidade emocional principalmente da mãe. Pode-se perceber que a maioria dos 

autores afirma que o nascimento de um bebê com Síndrome de Down trata-se de 

um choque a todos os membros da família, uma vez que a espera de um filho gera 

aos pais muitas expectativas, e até mesmo idealizações deste filho, e isso muitas 

vezes é perdido quando o mesmo nasce com a Síndrome de Down.  

Quando a criança idealizada chega e traz consigo a deficiência é como 

se os pais estivessem perdido o filho tão esperado, e acabam passando por um 

momento de luto, um luto em vida, onde se tem a criança mais essa não é capaz de 

suprir as expectativas de quem a esperava, gerando uma grande frustração. A 

literatura considera este período de luto como essencial, devendo ser vivenciado 

pela família para que o sentimento de “perda” do filho ideal possa ser elaborado e 

compreendido, e então a família possa realmente conseguir encarar e se adequar a 

esta nova realidade. 
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As formas de enfrentar esta realidade não esperada podem ser 

diversas, o que ira depender da realidade então vivida por cada família, além da 

forma como a notícia é passada a esses. 

Tendo como base este referencial, pretende-se fazer um levantamento 

bibliográfico mais abrangente sobre a Síndrome de Down, e posteriormente através 

da coleta de dados, usando como instrumento a entrevista semiestruturada, que 

devera ser realizada com mães de crianças com Síndrome de Down, com idades 

entre três e nove anos, busca-se através dos depoimentos coletados com a 

entrevista e a junção dos referenciais teóricos previamente coletados fazer a análise 

desses dados e identificar os aspectos relacionados à percepção das mães sobre a 

perda do filho idealizado com o nascimento da criança com Síndrome de Down, 

além de procurar identificar os sentimentos e reações iniciais das mães a partir do 

diagnóstico da criança com Síndrome de Down; levantar os iniciais e principais 

aspectos do funcionamento familiar diante das influências da Síndrome de Down; as 

interferências da chegada de uma criança e as mudanças na dinâmica familiar; 

levantar aspectos da qualidade de vida das mães de crianças portadoras de 

Síndrome de Down. 
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1- INTRODUÇÃO 

O Câncer de Mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e também é o 

mais incidente entre a população feminina. Com base em dados extraídos do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), este tipo de câncer responde por 22% dos 

novos casos a cada ano, mas se diagnosticado e tratado oportunamente, o 

prognóstico é relativamente bom. 

Este tipo de câncer “é um tumor maligno, desenvolvido na mama como 

consequência de alterações genéticas, onde as células se dividem 

descontroladamente” (KALIKS, 2014), ocorrendo assim o crescimento anormal das 

células mamárias. 

Existem diversos fatores de riscos para o desenvolvimento do câncer de 

mama, entre eles está um fator principal e incontrolável, a idade. Sabe-se através de 

vários estudos que mulheres entre 40 e 69 anos são as principais vítimas de câncer 

de mama, porque a exposição ao hormônio estrógeno está no auge com a chegada 

da idade. Alguns fatores controláveis e relacionados ao estilo de vida apresentam 

grande relevância à redução deste tipo de câncer, tal como ter filhos. Especialistas 

apontam que mulheres as quais não tiveram filhos ou que tiveram o primeiro filho 

após os 30 anos, têm um risco aumentado de câncer de mama, além de que ter 

muitas gestações e engravidar jovem reduz esse risco. 

Logo em 1989 Mitchell Gail e colaboradores criaram o chamado Modelo de 

Gail, com o objetivo de disponibilizar um método para ter uma estimativa da chance 

de uma mulher com idade e fatores de riscos conhecidos, desenvolva este tipo de 

câncer em um período específico de tempo (5 anos).  

 

2- OBJETIVO 
Dentro do cenário dito anteriormente e com a ajuda de um gerenciador de 

banco de dados objeto relacional denominado PostgreSQL versão 9.1, um apoio 

computadorizado de um suíte que permite acesso interativo e em tempo real aos 
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dados a manipulação destes, chamado de Pentaho, foi possível gerar relatórios 

analíticos acerca do risco de mulheres oriundas do estado de Minas Gerais e São 

Paulo desenvolverem o câncer de mama.  

 

3- METODOLOGIA 
 A geração de relatórios analíticos foi realizada por meio da ferramenta 

chamada Pentaho, extremamente poderosa de apoio à tomada de decisão 

empresarial, chama a atenção por sua interatividade e adaptabilidade as plataformas 

existentes. Foi usada a versão de código-fonte aberto Community Edtion (CE), 

disponível na plataforma Java sem custo da licença. 

Para tanto se fez uso da formulação de um questionário com base no Modelo 

de Gail, onde as mulheres oriundas do estado de Minas Gerais e São Paulo 

responderam, sobre uma variedade de fatores de riscos que podem colaborar para o 

câncer de mama. São eles: a idade atual da mulher, a idade na qual a mulher 

menstruou pela primeira vez, a idade avançada ao nascimento do primeiro filho, 

além da realização de diversas biópsias mamárias prévias, a presença de 

hiperplasia atípica¹ em alguma biópsia, história de câncer de mama em familiares de 

primeiro grau e raça. 
 

Figura 1 – Breast Cancer Risk Assessment Tool 

 
Fonte: National Cancer Institute, 2011. 
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Um Banco de Dados (BD) foi indispensável para o armazenamento das 

variáveis provenientes das diversas respostas das participantes do estudo. Fez uso 

do PostgreSQL versão 9.1, um gerenciador de banco de dados objeto relacional de 

código aberto, oriundo de um dos resultados de uma evolução do projeto Ingres, 

desenvolvido na Universidade de Berkeley, situada na Califórnia, liderado por 

Michael Stonebraker. 

 

 

4- CONCLUSÃO 
Com base no modelo de Gail foi possível gerar relatórios analíticos acerca do 

risco de mulheres desenvolverem o câncer de mama na fase primária e a 

segmentação das informações sobre a prevenção redutora do risco deste tipo de 

câncer. Essa fase é onde tudo aquilo que pode ser feito para evitar a ocorrência do 

câncer, através dos fatores modificáveis, entre eles manter uma dieta balanceada, 

praticando atividades físicas, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas com 

excesso, além do mais, mulheres na menopausa não é recomendável fazer 

reposição hormonal.  

Por meio do uso de visões multidimensionais foi possível identificar que 

apenas 7 pacientes, num total de 90, aproximadamente 7,7%, obtiveram o índice de 

Gail maior que 1.6, caracterizando um grupo de alto risco, no que tange o 

desenvolvimento de lesões mamárias malignas. Além disso, foi factível extrair que 

47,7% tiveram a menarca entre 12 e 13 anos. Aproximadamente 10% possuíam 

parentes de 1º grau que contraíram câncer de mama, sendo que apenas duas 

pacientes se encontram no grupo que tiveram Índice de Gail maior 1,6. 

Analisando os resultados obtidos, outra correlações poderiam ser realizadas, 

dependendo exclusivamente da necessidade em esmiuçar uma população 

específica de uma determinada região (estado de São Paulo e ou Minas Gerais). O 

uso da ferramenta de Business Intelligence proporcionou à extração de informações 

consideradas impares, essas necessárias para obtenção do conhecimento sobre a 

população em estudo, sobretudo na prevenção de lesões malignas mamárias. 
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Introdução 

A escritora Lygia Bojunga nasceu em vinte e seis de agosto de mil 

novecentos e trinta e dois, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e com oito anos 

de idade mudou-se para o Rio de Janeiro. Bojunga iniciou sua carreira como atriz no 

teatro, onde contracenou com grandes atores. Mais tarde, desistiu da carreira de 

atriz e passou alguns anos escrevendo para o rádio e televisão. 
Em mil novecentos e setenta e dois “nasce” a autora de livros infantis 

com o lançamento de Os colegas, que lhe rendeu, entre outros prêmios, o Prêmio 

Jabuti (1973). Começa, então, uma carreira de grandes produções literárias, 

sucesso de crítica e de público. Ao todo, a autora tem vinte e um livros publicados. 
 Com a intenção de aprofundar sua relação com o livro e compreender 

o caminho que seus personagens percorrem até chegar ao leitor, Bojunga fundou, 

no Rio de Janeiro, a Casa Lygia Bojunga que, no primeiro momento, era apenas 

uma “casa” para seus personagens e uma editora para lançamento de seus livros. 

Mas tornou-se a Fundação Cultural Casa Lygia Bojunga, que desenvolve projetos 

ligados ao livro e à leitura.  

Os projetos são financiados pela editora e, principalmente, pelo prêmio 

ALMA, oferecido pela Suécia em reconhecimento às suas obras. Lygia Bojunga é 

considerada um dos maiores nomes da literatura infantojuvenil brasileira, 

consagrada pela qualidade de sua obra por caracterizar a problemática da criança 

acuada dentro do núcleo familiar, como retrata em A bolsa amarela (1976). Nas suas 

narrativas, os personagens vivem conflitos diversos, mas criam inúmeras 

possibilidades de enfrentar e superar as difíceis provas da vida, por meio da 

                                                           
1 Alunas regularmente matriculadas no 3° semestre do Curso de Letras do Centro Universitário de 
Franca- Uni-Facef. 
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coragem e muita fantasia. Assim, não existem barreiras para a imaginação, os 

personagens mais inusitados vivem e fantasiam situações diversas da vida. 
Assim, diante do exposto, o propósito do trabalho aqui apresentado é 

explanar as investigações iniciais do projeto de pesquisa de nosso artigo, a ser 

concluída no quarto semestre desse ano letivo, acerca da obra A bolsa amarela 

(1976) de Lygia Bojunga, evidenciando-se o foco narrativo da obra, materializado 

por uma narradora protagonista, Raquel, que é pertencente a uma família que 

desautoriza e nega a voz infantil. 

A fim de alcançar o objetivo proposto em nosso projeto, adotamos, 

como procedimento metodológico, uma pesquisa de abordagem bibliográfica, 

destacando-se, conforme dito acima, o foco narrativo como elemento estruturante 

desta narrativa bojunguiana, em que por meio do discurso de Raquel, a narradora-

protagonista, a criança ganha voz no enfrentamento do discurso autoritário do adulto 

sobre o infante. Para tanto, apresentaremos, de modo sucinto, um histórico dos 

gêneros literários até os discursivos, em que se encontra o gênero infantojuvenil. No 

que se refere à teoria e constituição do foco narrativo serão utilizadas, sobretudo, as 

reflexões de Leite (2002), bem como Reis e Lopes (2002). Complementam, ainda, 

nossa pesquisa, uma contextualização da autora e uma abordagem acerca de sua 

poética, mais especificamente dos mecanismos de construção do foco narrativo na 

obra A bolsa amarela (1976), corpus desta pesquisa.  

O embasamento teórico está fundamentado em leitura de textos 

teóricos ou ensaísticos de autores como Aguiar e Silva (1969), Soares (1993) e 

Rosenfeld (2008) para falar dos gêneros literários. Concernente à literatura 

infantojuvenil serão utilizadas, sobretudo, as reflexões de Lajolo & Zilberman (2004); 

Zilberman (2003) e Coelho (2002); no que se refere ao foco narrativo serão 

utilizados os apontamentos feitos por Leite (2002) em que se destacam a tipologia 

apresentada por Norman Friedman, enquanto Reis e Lopes (1998) destacam as 

categorias apresentadas por Genette. Para falar da autora e da obra destacamos os 

estudos de Navarro (2008), Scheneider (2014) entre outras fontes. 
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1 Lygia Bojunga e a literatura infantojuvenil brasileira: a autora e sua obra 
 
 

Lygia Bojunga Nunes coloca-se entre as grandes escritoras nacionais e 

internacionais, sendo uma das figuras responsáveis pelo lugar de destaque que hoje 

é ocupado pela Literatura Infantojuvenil Brasileira. Em 1951, torna-se atriz da 

Companhia de Teatro Os Artistas Unidos e viaja pelo interior do Brasil. Ao 

abandonar os palcos e as atividades que exercia, começa a escrever para o rádio e 

a televisão. Funda, acompanhada de seu segundo marido, Peter, uma escola rural 

para crianças carentes, a Toca, que dirige por cinco anos. 

Faz sua estreia literária em 1972, com o livro Os colegas, e em 1973,a 

obra recebe o Prêmio Jabuti. Em 1982, recebe o Prêmio Hans Christian Andersen, 

uma das mais relevantes premiações concedidas ao gênero infantojuvenil. Nesse 

momento, a autora havia publicado seis obras: Os colegas (1972), Angélica (1975), 

A bolsa amarela (1976), A casa da madrinha (1978), Corda bamba (1979) e O sofá 

estampado (1980). O marcante, nessa passagem memorial de sua carreira, é que se 

torna a primeira autora fora do eixo Europa-Estados Unidos a receber tal premiação. 

Ao todo, a autora tem vinte e dois livros publicados, sendo: Os colegas 

(1972), Angélica (1975), A bolsa amarela (1976), A casa da madrinha (1978), Corda 

bamba (1979), O sofá estampado (1980), Tchau (1984), O meu amigo pintor (1987), 

Nós três (1987), Livro - um encontro (1988), Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem 

(1992), Seis vezes Lucas (1995), O abraço (1995), Feito à mão (1996), A cama 

(1999), O Rio e eu (1999), Retratos de Carolina (2002), Aula de inglês (2006), 

Sapato de salto (2006), Dos vinte 1 (2007) e Querida (2009). 

Ao longo da década de 90, Bojunga desenvolveu mais três trabalhos 

dentro do projeto d’As mambembadas, em que a autora buscou juntar seus dois eus: 

a atriz e a escritora. Levou para o palco o livro de sua autoria Fazendo Ana Paz 

(1991), representando os sete personagens da história; depois, escreveu e encenou 

De cara com Lygia e Depoimento, ambos voltados para a teatralização do fazer 

literário. E de novo mambembou com essas apresentações intermitentes – feitas da 

maneira mais artesanal possível – pelo Brasil afora. 

Outro aspecto marcante de sua vida literária é a fundação de sua 

editora a Casa Lygia Bojunga, que teria como “matriz” sua moradia, a Boa Liga, 

construída no bairro histórico de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, à vista de belas 
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paisagens, nas quais a sensível autora busca inspiração para a criação de seus 

personagens. Fundada em 2002, a editora surge da necessidade de Bojunga querer 

conhecer e esmiuçar o caminho que seus personagens percorriam até chegar às 

mãos do leitor. Com esse trajeto, deseja aprofundar ainda mais sua relação com o 

livro, o que já vinha realizando há anos.  

A nova casa não tem a intenção de publicar novos autores, apenas 

abrigar seus queridos personagens. Neste mesmo ano, a autora publica Retratos de 

Carolina, o primeiro livro de sua própria editora. Também em junho de 2002, a CAL 

(Casa das Artes de Laranjeiras) convidou Bojunga para a representação teatral de 

Os colegas (1972), comemorando os 30 anos de publicação do primeiro livro da 

autora. 

Pelo conjunto de sua obra, em 2004, Bojunga ganha o Astrid Lindgren 

Memorial Award, prêmio criado pelo governo da Suécia, jamais antes conferido a um 

autor de literatura infantojuvenil. Com esse incentivo, cria, nesse mesmo ano, a 

Fundação Cultural Lygia Bojunga com o intuito de desenvolver ações que 

aproximem o livro da população brasileira. 

Neste contexto, podemos dizer que Lygia Bojunga é uma das 

escritoras mais consagradas da Literatura Infantojuvenil Brasileira, que retrata, por 

meio de suas obras, um universo amplo do imaginário, mostrando as angústias e os 

questionamentos que incomodam tanto os “grandes” quanto os “pequenos”. 

O livro A bolsa amarela (1976) retrata as angústias e questionamentos 

de Raquel, a personagem protagonista e também narradora da história. Nele, não 

encontramos apenas o ludismo, mas também a literariedade de um texto cujo 

arranjo é proveniente do trabalho com a palavra plurissignificativa, que caracteriza o 

discurso literário, ratificando a modernidade da obra desde sua publicação até a 

contemporaneidade. Para melhor compreendermos esse discurso passamos à uma 

apresentação da obra.  

 

1.1 Uma “bolsa” e seus “pertences”: os mecanismos de construção da poética de 
Lygia Bojunga em A bolsa amarela 

 

 

O livro A bolsa amarela, corpus de nossa pesquisa, é o terceiro livro da 

autora publicado em 1976. A obra já se tornou um clássico da literatura 
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infantojuvenil, cofirmando a literariedade dos textos bojunguianos, ressaltando a 

genialidade e modernidade de uma obra que continua conversando com o leitor 

mesmo depois de quase quarenta anos de sua publicação. Com ele, Lygia Bojunga 

ganhou o selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, dado 

anualmente ao livro considerado “O Melhor para a criança”, e o Certificado de Honra 

do IBBY (Internacional Board on Books for Young people).  

De acordo com Oliveira Pinto (2006), a partir do tema principal, a 

própria infância, Lygia constrói uma narrativa impregnada de riquíssima fantasia, que 

tem por base elementos tomados do real, para discutir os comportamentos sociais, 

fruto da ideologia dominante sem, no entanto, deixar de lado sua função lúdica. Sua 

produção literária caracteriza-se pela transgressão dos limites entre a fantasia e a 

realidade, abordando questões sociais contemporâneas com lirismo e humor. Desde 

suas primeiras obras, Bojunga tematiza problemas da realidade como a miséria, o 

desemprego, o analfabetismo, a fome, falta de igualdade entre os sexos, dentre 

outros.   

A autora, segundo a crítica literária Marisa Lajolo (2004), nos 

momentos mais significativos de sua obra, debruça-se "sobre a perda da identidade 

infantil" e sobre as possibilidades de construção dessa mesma identidade dentro das 

perspectivas cotidianas dos centros urbanos contemporâneos.  

O livro é dividido em dez capítulos que contam com humor a história de 

Raquel, uma menina muito atenta a tudo o que se passa a seu redor; filha mais 

jovem da família, portanto a única que ainda é criança. Uma diferença de dez anos a 

separa dos seus irmãos, por isso eles não lhe dão atenção. Eles consideram que as 

crianças não sabem grande coisa e por se sentir muito só e oprimida, ela começa a 

escrever para seus amigos, amigos imaginários, com os quais compartilhava três 

grandes desejos: ser menino, crescer rapidamente e ser uma escritora. Certo dia, 

Raquel ganhou uma bolsa amarela, que foi enviada num pacote oferecido pela tia 

Brunilda e, dessa forma, a bolsa passou a ser o refúgio ideal das suas invenções e 

das suas vontades. Tudo se acomodava lá dentro. Raquel, por meio de suas 

histórias, nos conta fatos do seu quotidiano, juntando o mundo real da família ao 

mundo criado pela sua imaginação, repleto de amigos secretos e de fantasias. 

A estrutura narrativa de A bolsa amarela (1976) se constrói, então, de 

pequenos capítulos que se sucedem sem compromisso com a ordem cronológica, 

em que Raquel, a personagem principal, apresenta sua história interrompida pelo 
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aparecimento de outras personagens que acrescentam novos dados à narrativa. 

Assim, Lygia Bojunga Nunes trabalha seu texto em dois planos: o horizontal, em que 

se desenvolvem os fatos sequenciais vividos pelas diversas personagens, e o 

vertical, no qual a narrativa volta-se para os problemas interiores de cada uma, 

característicos da infância (OLIVEIRA PINTO, 2006). 

Em A bolsa amarela (1976), vê-se o processo de amadurecimento de 

Raquel, que, conforme já foi dito, vive em conflito com a família, questiona o mundo 

dos adultos, faz descobertas e encontra respostas para seus questionamentos por si 

mesma. Com o objetivo de criar um refúgio para o seu universo íntimo, suas 

fantasias e segredos, transforma “a bolsa amarela” numa espécie de extensão do 

seu mundo interior, de modo a mantê-lo protegido e resguardado.  O elemento 

pedagógico, presente na maior parte da literatura produzida para o público 

infantojuvenil, aparece em A bolsa amarela (1976) não como um fator ou 

acontecimento externo que transforma a personagem, e sim como fruto de um 

processo reflexivo da própria Raquel, e que se realiza por meio de sua busca pela 

preservação da própria identidade.  

De acordo com Navarro (2008), ao ler a história contada por Raquel, 

percebemos que a linguagem utilizada é própria do mundo infantil; passamos a 

conhecê-la por seu vocabulário, pelo registro informal e pela criação de palavras, 

fato comum nessa fase da vida humana. Dessa forma, Lygia Bojunga consegue dar 

à protagonista uma linguagem que a revela: “[...] Vontade assim todo mundo pode 

ver, não tô ligando a mínima [...]” (NUNES, 2000, p. 9). E “[...] A turma da bolsa 

amarela começa a gemer. Vi que eles não tavam mais aguentando a espremeção lá 

dentro [...]” (NUNES, 2000, p. 78). 

 Desse modo, podemos afirmar que um aspecto importante da obra é a 

riqueza discursiva utilizada pela autora, pois o texto traz palavras do passado 

dialogando com o presente, acrescentando termos e expressões da oralidade “A 

coisa começou a esquentar. Escrevi dizendo que tá bem: eu ia: mas só se ela fosse 

comigo...” (BOJUNGA, 2000, p. 21). Esses termos tiram o leitor de sua zona de 

conforto, incomodando-o e movimentando-o dentro do texto para que ele também 

entenda e conheça um pouco do seu passado. Contudo, essa característica, de 

forma alguma, empobrece o texto. Muito ao contrário, a autora usa recursos vários, 

descobrindo múltiplos usos da língua e instaurando o espaço de liberdade e 

subversão que é o texto literário: 
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Tomando-se literário no sentido estrito enquanto função poética (projeção 
do eixo da similaridade sobre o da contigüidade), assumir a dominante 
poética nos textos da literatura infantil é configurar um espaço onde 
equivalências e paralelismos dominam regidos por um princípio de 
organização basicamente analógico, que opera por semelhanças entre os 
elementos [...] (ZILBERMAN, 2003, p.11). 

 

Segundo as reflexões de Zilberman (2003), privilegiar o uso poético da 

informação é também pôr em uso uma nova forma de pedagogia que mais aprende 

do que ensina. A função pedagógica implica a ação educativa do livro sobre a 

criança, de um lado, relação comunicativo leitor e obra, tendo por intermediário o 

pedagógico, que dirige e orienta o uso da informação, de outro, a cadeia de 

mediadores que interceptam a relação do livro.  

Navarro (2008) comenta que a história da Literatura infantojuvenil 

brasileira, com Lygia Bojunga Nunes, apresenta um renovação do gênero, pois as 

personagens de seus livros não têm identidade pronta, fato que a diferencia da 

tradição pedagógica que marcou, por muito tempo, a literatura para esse tipo de 

leitor. A conquista dessa identidade é uma tarefa penosa que se efetiva na interação 

com o outro. 

Enfim, para que melhor se compreenda os mecanismos de construção 

do discurso literário infanto-juvenil, sua inovação e contribuição para a consolidação 

da literatura infantojuvenil brasileira, faz-se necessário, ainda que sucintamente, 

apresentar um panorama da evolução dos gêneros literários a discursivos, em que 

se encontra o gênero denominado infantojuvenil e é para essa seção que o nosso 

estudo se dirige agora. 

 

 

2 Os gêneros literários e discursivos dentro de uma perspectiva de 
tradição e renovação 

 
 

A classificação dos gêneros, na antiguidade clássica, teve início com 

Platão, o primeiro a fazer referência aos gêneros literários. Posteriormente, 

encontramos Aristóteles que apresenta, na sua obra Poética, uma visão tripartida, 
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dividindo os gêneros em poesia de primeira voz, à qual pertence a lírica, poesia de 

segunda voz referente à épica e a de terceira voz a qual pertence o drama. 

De acordo com Soares (1993), fica mais claro lembrar que gênero (do 

latim genus-eris) significa tempo de nascimento, origem, classe, espécie, geração. E 

o que se vem fazendo, através dos tempos, é filiar cada obra literária a uma classe 

ou espécie; ou ainda é mostrar como certo tempo de nascimento e certa origem gera 

uma nova modalidade literária.  

Assim, a idéia de gênero como um fenômeno dinâmico e em constante 

transformação é reintroduzida pelos formalistas russos, caracterizando a literatura 

por uma constante função histórica, reforçando-se a impossibilidade de se 

estabelecer uma classificação lógica ou fechada dos gêneros literários, devido a sua 

dimensão ser sempre histórica. 

Rosenfeld (2006) comenta que, apesar de todas as discussões e da 

evolução histórica dos gêneros, a teoria tripartida se mantém como referência.  

Contudo, o autor comenta que as obras não são inteiramente líricas, épicas ou 

dramáticas. Elas não devem ser entendidas como um sistema de normas a que os 

autores teriam que se ajustar a fim de produzirem obras puras, pois a pureza, em 

matéria de literatura não é, necessariamente, um valor positivo. Não há pureza de 

gêneros em sentido absoluto, já que, nas obras, manifesta-se a relação do artista 

com o mundo. 

Reformulando as reflexões de Bakhtin, Machado (2005) comenta que a 

teoria dos gêneros tornou-se a base dos estudos literários e nada teria abalado os 

seus domínios se o imperativo típico da época de Aristóteles tivesse se perpetuado, 

ou seja, se não tivesse iniciado um processo de “prosificação” da cultura. O 

surgimento da prosa comunicativa reivindicou outros parâmetros de análise das 

formas interativas que se realizam pelo discurso. Nesse contexto, surgem os 

estudos de Bakhtin sobre gêneros discursivos, considerando não a classificação das 

obras, mas o dialogismo do processo comunicativo: 

 

(...) a riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as 
possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada 
esfera da práxis existe todo um repertório de gêneros discursivos que se 
diferencia e cresce à medida que se desenvolve e se complexifica a própria 
esfera (BAKHTIN apud MACHADO, 2008, p.155).  
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Assim, diante dessa riqueza e diversidade dos gêneros discursivos, é 

possível reconhecer o gênero infantojuvenil, ou a literatura denominada 

infantojuvenil e é para a explanação desse gênero que nossas reflexões  se 

encaminham. 

 

 

2.1 O gênero infantojuvenil dentro de uma perspectiva de tradição e renovação 

 

 

Conforme Zilberman (2003), entre os gêneros literários existentes, um 

dos mais recentes é constituído pela literatura infantojuvenil, que apareceu durante o 

século XVII, época em que as mudanças na estrutura da sociedade provocaram 

efeitos no âmbito artístico, que vigoram até os dias atuais.  

O gênero infantojuvenil foi iniciado pelo poeta francês Charles Perrault, 

que reuniu oito histórias recolhidas da memória do povo, em Contos da Mamãe 

Gansa, publicado em 1697, são elas: “A Bela Adormecida”, “O Barba Azul”, “O Gato 

de Botas”, “As Fadas”, “Chapeuzinho Vermelho”, entre outros. Por ser considerado 

uma figura importante, já consagrada nos meios intelectuais, e temendo ser 

ridicularizado pela Academia Francesa de Letras, Perrault atribuiu a obra a seu filho 

Pierre Darmancourt.  

Na mesma época, outro poeta, igualmente famoso na corte francesa, 

também dá sua contribuição para a chamada literatura infantojuvenil, é ele Jean de 

La Fontaine, que dedica-se ao resgate de antigas historietas moralistas, guardadas 

não só pela memória popular, como também por pesquisas documentais como as 

fábulas de Esopo e parábolas bíblicas. Esse trabalho, que durou vinte e cinco anos, 

nos é apresentado na obra Fábulas de La Fontaine. 

Contudo, o gênero se consolidou com os irmãos Jacob Grimm (1785-

1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859) conhecidos como Irmãos Grimm; e, 

complementando o quadro do reconhecimento e divulgação desse gênero, 

encontramos o dinamarquês Hans Cristian Andersen. 

Segundo Zilberman (2003), o aparecimento e a expansão da literatura 

infantojuvenil devem-se, antes de tudo, à sua associação com a pedagogia, já que 

aquela foi acionada para converter-se em instrumento desta. O nascimento da 

literatura infantil tem características próprias, pois decorre da ascensão da família 
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burguesa, do novo status concedido à infância na sociedade e da reorganização da 

escola. O novo contexto da burguesia no cenário político-social contribuiu para a 

valorização da criança, gerando um novo modelo familiar. A criança começa a ser 

vista como um ser diferenciado, surgindo novas instituições como as escolas, que 

tem uma atuação predominante, e assume um duplo papel: o de introduzir a criança 

na vida adulta e ao mesmo tempo protegê-la: 

 
O redimensionamento do problema se faz necessário, tendo como meta a 
verificação das propriedades do gênero supondo-se, por um lado, o exame 
de suas relações com a pedagogia, a quem deve seu nascimento; e, por 
outro, a definição de sua dimensão estética, o que o aproxima da literatura e 
da arte (ZILBERMAM, 2003, p. 35).  

 
Desse modo, ainda conforme Zilberman (2003), surgiram dúvidas 

quanto à literariedade da literatura infantil, pois em certo momento, o das primeiras 

publicações, escritas por pedagogos, há um forte intuito educativo e com isso, 

perde-se a literariedade, não sendo esta produção considerada arte. Todavia, essa 

literatura nem sempre é subserviente à pedagogia, e sempre que há qualidade 

estética, valor artístico, a literatura infantojuvenil é vista como arte, afastando-se do 

seu valor pragmático e comprometido com a pedagogia. 

Nelly Novaes Coelho (2000) observa que a expressão “literatura 

infantil” sugere, de imediato, a ideia de livros coloridos, para distração e o prazer das 

crianças em lê-los, folheá-los ou ouvir suas histórias contadas por alguém. Devido a 

essa função básica, até há pouco tempo, a literatura infantojuvenil foi minimizada 

como criação literária e tratada pela cultura oficial como um gênero menor. Contudo, 

essa visão errônea vem se desfazendo ao longo das últimas décadas e hoje a 

literatura infantojuvenil é vista, antes de tudo, como arte da palavra, pois a autora 

afirma que a literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, por meio da 

palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível e impossível realização. 

De acordo com Navarro (2008), no Brasil, a partir de 1970, há uma 

produção de livros para crianças e para jovens, voltada para questionamentos dos 

valores sobre os quais estava assentada a sociedade. Assim, formou-se uma 

literatura inquieta que focava as relações entre a criança e o mundo em que ela 

vivia. Dentre os autores dessa época, Lygia Bojunga Nunes é apreciada por sua 
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originalidade de temas e pela capacidade de criar personagens que derrubam tais 

valores burgueses, carregados de preconceitos e tabus. Em A bolsa amarela (1976), 

a autora materializa esses temas criando Raquel, personagem protagonista e 

narradora de suas aventuras. Compreender os efeitos de sentido revelados por esse 

apaixonante discurso são os próximos passos a serem seguidos por essa pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O crescimento populacional, no Brasil, gerado no século XX, ocasionou a 

necessidade da criação de moradias para a classe de baixa renda. A implantação 

destes conjuntos de moradias, quando visam à realocação de pessoas, geralmente 

não atende e não satisfazem as expectativas da população remanejada. A política 

de habitação, no Brasil, é falha no aspecto de que na tentativa de solucionar o déficit 

habitacional e a regularização de assentamentos irregulares (favelas), o poder 

público causa outros problemas como, por exemplo, o aumento da segregação ao 

afastar as pessoas dos centros e dos postos de trabalho, o rompimento da 

identidade que se havia obtido no antigo local de moradia, seja com a própria casa 

ou com os vizinhos e também o transtorno das novas adaptações. 

Problemas relacionados à população de baixa renda bem como o déficit 

habitacional, no Brasil e especialmente em algumas cidades do estado de São 

Paulo, são oriundos da falta de políticas públicas adequadas e profissionais 

capacitados em propor alternativas na realocação de famílias para as moradias de 

interesse social, ditas como “habitação”, e a falta de planejamento urbano adequado 

para delimitar áreas, de qualidade, destinadas a população de baixa renda. O termo 

“habitação” é proveniente do termo “habitat”, que significa em seu sentido mais 

geral, locais onde há abrigo, proteção, prazer, satisfação e vontade, portanto habitar 

vai muito além da simples moradia. 

O estado de São Paulo, sendo considerado o mais rico do Brasil, não difere 

do restante do país em relação aos problemas habitacionais. Diante disso a 

população de baixa renda, não só do estado paulista, mas também em todo país, 

que carece de ajuda governamental para obter o direito de moradia, constituído em 

Lei, merece e necessita de atenção.  
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Estudar o método de como são tratadas as questões de habitação, nas 

cidades de Franca-SP, Ribeirão Preto-SP e São Carlos-SP, são importantes por 

estas serem cidades médias do estado de São Paulo que apesar de ser 

economicamente superior, segue também esta mazela que atinge a população 

brasileira, ademais, é fundamental para que se descubram as verdadeiras causas do 

adensamento populacional e evitem maiores prejuízos à população menos 

favorecida, além de contribuir com a redução da separação entre as classes sociais.  

A pesquisa em questão tem como objetivo analisar e apontar a realidade do -

falso- termo “habitação” nas moradias populares, principalmente nas cidades de 

Franca-SP, Ribeirão Preto-SP e São Carlos-SP. Além deste, a intenção da pesquisa 

é também, apresentar a importância de uma política de gestão habitacional 

capacitada em entender as causas destes problemas e consequentemente ajudar a 

ameniza-los. Visando o bem comum, a qualidade de vida como um todo e a 

diminuição da segregação socioespacial, este trabalho trará questões controversas 

sobre o genuíno significado das habitações de interesse social, buscando indicar se, 

possuir uma moradia é habitar. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Os métodos utilizados, para o desenvolvimento deste trabalho, foram os de 

conceito exploratório, com pesquisa qualitativa; segundo Gil (2002), este tipo de 

pesquisa promove o aprimoramento das ideias, envolvendo estudos bibliográficos 

em materiais como livros e artigos já publicados, e análises de casos que contribuem 

para a percepção do problema. Os temas explorados foram os que envolvem os 

processos de urbanização do Brasil e nas cidades analisadas, gestão e déficit 

habitacional, os indícios de favelização e assentamentos irregulares, entre outros, 

visando alcançar o objetivo de identificar onde e quando surgem os maiores 

problemas, sobretudo nas cidades em questão. Para alcançar os objetivos da 

pesquisa em questão pretende-se ainda averiguar a qualidade das habitações 

sociais bem como a qualidade de vida de quem usufrui as mesmas, visando 

responder a questão: possuir uma moradia é habitar? 
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3. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E POLÍTICAS HABITACIONAIS  
 
No Brasil, o processo de urbanização iniciou-se no século XX, na ocasião em 

que a rápida industrialização, instigou os camponeses a migrar para a cidade e fez 

com que houvesse um crescimento populacional significativo (HOLZ; MONTEIRO, 

2008). As pessoas vindas do campo, não tinham boas condições financeiras de se 

abrigarem em locais salubres, adequados e seguros, portanto começam surgir os 

cortiços e barracos em áreas de risco, insalubres e a desigualdade social passa a 

ser evidente. (SEGAWA, 1998). São a partir deste processo de urbanização, cidades 

superlotadas, desigualdade social e pessoas habitando inadequadamente, que 

aparece a necessidade de se criar as políticas de gestão habitacional. 

A economia brasileira no período da República Velha foi marcada pela 

imigração estrangeira, que acarretou uma intensa valorização imobiliária. O setor 

privado, privilegiado pelo governo, atuava livremente em relação à ocupação do solo 

urbano segregando a classe trabalhadora em áreas distantes dos centros. Uma das 

ações de investimento era a compra de imóveis para alugar, tornando-se um 

investimento rendoso, em 1920 cerca de 90% da população de São Paulo, por 

exemplo, eram inquilinos e não existia nenhum tipo de financiamento para a compra 

da casa própria (FERREIRA, 2009).  

A política urbana no fim da República Velha tinha como objetivo atrair o 

investidor estrangeiro, algumas cidades passaram por uma reforma baseada nos 

modelos europeus, fator este determinante para a atração dos estrangeiros. Estas 

mudanças ocasionaram a divisão do solo urbano entre a periferia e o centro, uma 

vez que o espaço público central das cidades foi inteiramente remodelado para a 

burguesia e com isso o preço dos aluguéis aumentou consideravelmente, obrigando 

a população menos favorecida a migrar para terrenos vazios (BOTEGA, 2008). 

Contudo, a população passa a ocupar áreas sem atrativo imobiliário, (morros, 

margens dos rios, terrenos alagadiços, mangues, etc.) áreas que são insalubres, 

inseguras e de difícil acesso, dando início aos princípios de favelização (COELHO, 

2002, apud LARCHER, 2005). 

Ferreira (2009) explica que entre os anos de 1921 a 1927 houve uma 

tentativa de conter a crise de moradia juntamente com o aumento do preço dos 

aluguéis. Esta experiência foi a Lei do Inquilinato que congelou o valor dos aluguéis, 

impedindo reajustes. Neste mesmo período, outra experiência foram as Vilas 
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Operárias, Ferreira (2009, p.13) afirma que “essas vilas eram conjuntos de casas 

construídas pelas indústrias para serem alugadas por baixo valor ou até mesmo 

emprestadas aos seus empregados”.  

Até o fim da República Velha as tentativas de conter o déficit habitacional no 

Brasil não foram iniciativas do Estado, a construção das moradias, até então, ficava 

a cargo do setor privado, o Estado não participava das habitações populares por que 

o mercado condizia à demanda habitacional popular (ZUQUIM, 2012). A única 

medida governamental relacionada à habitação popular, era concernente ao “perigo” 

que os cortiços, as favelas e os bairros pobres poderiam ocasionar à população 

“nobre” da cidade, em termos de prostituição, criminalidade e marginalidade 

(AZEVEDO, 1988).  

A partir dos anos 30, com o início do governo de Getúlio Vargas, a estrutura 

das cidades brasileiras foi modificada a ponto de dar início a uma grande 

industrialização fundamentada na substituição de importações (BOTEGA, 2008). 

Diante disso, “o estado ganha um novo papel na economia e na relação 

capital/trabalho, surgindo, assim, uma nova e importante classe social: as massas 

populares urbanas” (FERREIRA, 2009, p.13). As questões de habitação são 

importantes para essa classe popular, deste modo, a ação governamental neste 

setor se tornou indispensável, portanto, com o decorrer da década de 30, a alta taxa 

do crescimento populacional formado pelas massas populares, fez-se aumentar a 

pressão sobre o Estado para redução do problema da habitação para trabalhadores 

urbanos. As primeiras medidas de ação do governo para solucionar o problema 

citado foram a criação das carteiras prediais do Instituto de Aposentadorias e 

Pensão (IAPs) que tinham como objetivo o financiamento de habitações,    

aumentando a produção das unidades habitacionais (FARAH, 2008 apud 

LARCHER, 2005). 

Durante este período, apesar do governo incentivar, o trabalhador ainda não 

conseguia obter a aquisição da casa própria, com isso surgiram discussões sobre 

abater os valores da habitação: uma das alternativas era escolher os locais onde as 

construções seriam inseridas, quanto mais afastadas dos centros, mais baratos 

seriam os terrenos, outra solução discutida era uma técnica que conseguisse 

diminuir os custos do desenvolvimento da construção, do terreno e dos serviços de 

infraestrutura (BARON, 2011). Diante destes fatos, é possível observar que, a 
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segregação e a falta de qualidade das moradias já eram evidentes durante as 

primeiras tentativas de solucionar os problemas habitacionais. 

Em meio a esta “crise habitacional”, a densidade populacional não parava de 

aumentar, índices do censo demográfico, demonstrados na tabela a seguir, apontam 

que a partir dos anos 40 a população urbana cresceu ininterruptamente. Em 1970 

mais da metade da população, 55,9%, já habitava o solo urbano.  

 

TABELA 1 - Distribuição da População Brasileira de 1940 a 1991. 

ANOS POPULAÇÃO URBANA POPULAÇAO RURAL 

1940 31,2% 68,8% 

1950  36,2% 63,8% 

1960 45,4% 54,6% 

1970 55,9% 44,1% 

1980 67,7% 32,4% 

1991 74,8% 24,5% 
(Fonte: IBGE, apud BOTEGA, 2008, p. 4). 

 

De forma geral, as entidades que se dedicaram à construção de casas 

populares, os institutos de aposentadoria e pensão, atingiram somente um pequeno 

número de pessoas, entretanto a primeira agência de nível nacional específica e 

responsável pela construção de casas para as classes de baixa renda foi a 

Fundação da Casa Popular (FCP) (AZEVEDO, 1988). A criação de um órgão que 

concentrasse a política de habitação ocorreu em 1946, no governo do General 

Eurico Gaspar Dutra (BOTEGA, 2008). A Fundação da Casa Popular tinha como 

principais objetivos: 

 
Financiamento de habitações na zona rural e em áreas urbanas, pela 
iniciativa privada ou pública destinadas à venda ou locação a 
trabalhadores, sem objetivos de lucro; financiamento de obras 
urbanísticas para melhoria das condições de vida dos trabalhadores; 
estudos de habitações classificadas como populares, desde as 
tipologias até os sistemas construtivos; financiamento ao setor da 
construção civil para racionalização das construções, bem como, para 
a indústria de materiais de construção e assessoria as prefeituras que 
não possuíssem pessoal técnico habilitado (FINEP-GAP, 1983, apud 
PERISSINOTO BARON, 2013 p.112). 
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Ferreira (2009) acrescenta ainda que a FCP atuaria como construtora no 

âmbito de projetos e execução de obras residenciais, cedência da construção às 

instituições assistenciais e às prefeituras, empreitada de obras ou frações destas, 

fiscalização e assistência de execução de obras. Silva (2009, p. 60) salienta que: 

 
A política implementada pela instituição representou mudança de 
paradigma na política habitacional. Do ponto de vista da ação estatal, 
a política rompe com a política de aluguéis, que teve seu auge no 
início do século XX. Já no primeiro governo Vargas, a política de 
aluguéis permaneceu, mas a concepção de casa própria como 
solução habitacional para a baixa renda ganhou força como política 
estatal, Enquanto os IAPs praticavam a política de aluguel como 
forma de remuneração de seus fundos, o governo preconizava a casa 
própria como alternativa para as famílias removidas de cortiços e 
também de morros e favelas. 
 

Ademais, Ferreira (2009, p. 15) explica os motivos dos quais a Fundação 

Casa Popular também não se sustentou: 

 
Os recursos da FCP dependiam do orçamento da união, o que fazia 
com que esses recursos fossem bastante limitados. Originalmente o 
decreto que criou a FCP previa que os estados repassassem 1% 
sobre as transações imobiliárias, porém interesses regionais 
impediram que este repasse se concretizasse, outro fato que 
contribuiu foi a proibição por parte dos IAPs que a FCP utilizasse 
seus recursos. Ao pretender o atendimento dos numerosos indivíduos 
e tentar financiar habitações para pessoas com rendimentos tão 
mínimos, o Estado brasileiro, com a criação da FCP, se viu em uma 
situação muito delicada financeiramente. E foi exatamente diante de 
tão mal dimensionada concepção que o projeto não encontrou bases 
de sustentação, culminando no fracasso e sua extinção em 1964.  
 

Contudo, as décadas de 40 a 60 testemunhou uma das maiores crises de 

habitação do Brasil, a população de baixa renda não teve a construção de suas 

moradias e consequentemente foram “despejadas”, aumentando consideravelmente 

o número de assentamentos irregulares.  

Ainda em 1964, após o Golpe Militar, surge em resposta à forte crise de 

moradia, o Banco Nacional de Habitação (BNH) que foi criado como alternativa para 

o atual governo manter o apoio das massas populares (MEDEIROS, s/d). O BNH 

garantia os créditos e depósitos dos financiamentos do setor imobiliário, funcionando 

como uma espécie de banco central de agentes financeiros (FINEP, 1988). Para dar 

assistência ao lado empresarial do BNH, foi criado, a partir de 1967, o Sistema 

Financeiro Habitacional (SFH) que tinha a função de captar os recursos derivados do 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) destinando-os às obras da 
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população de baixa renda e captar também os recursos das poupanças voluntárias 

através do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo), financiando o 

setor de classe média alta (MEDEIROS, s/d). “Na verdade, a criação do SFH seria 

um dos elementos da constituição de um sistema financeiro nacional, capaz de 

intermediar o crédito e permitir a realização de financiamentos de médio e longo 

prazos” (ARRECTHE, 1990, apud, MEDEIROS, s/d, p. 4). 

Azevedo (1998) demonstra que a legislação prevista na criação do banco 

beneficiava os compradores de casas populares em relação aos de renda mais alta, 

contudo houve a necessidade de intervenção do poder público criando programas 

institucionais que favoreciam as classes populares, estes agentes promotores eram, 

por exemplo, as Cohab: 

 
As Cohab, empresas mistas sob o controle acionário dos governos 
estaduais e/ou municipais, desempenham, na promoção pública de 
construção de moradias para os setores de baixa renda, um papel 
análogo ao dos incorporadores imobiliários na produção de 
residências para as camadas de renda alta. As Cohab compete 
coordenar e supervisionar o trabalho das diferentes agências públicas 
e privadas que participam da edificação das casas populares, 
reduzindo o preço das unidades produzidas. Essa redução explica-se 
pela inexistência do "lucro do incorporador", que, em geral, eleva 
substancialmente o preço final da residência enquanto que as Cohab, 
mesmo buscando o equilíbrio financeiro, são remuneradas por uma 
taxa de administração (AZEVEDO, 1988, p. 111). 

 

Inicialmente os recursos advindos do BNH deveriam ser direcionados 

exclusivamente ao setor habitacional, porém este sistema foi se diversificando, ao 

longo dos anos, para as áreas do saneamento, do transporte, recuperação urbana, 

planejamento urbano, apoio à industria da construção, apoio à constituição de polos 

econômicos, entre outros, com isso o BNH tornou-se além do maior órgão 

financiador da construção civil, também um agente de produção de equipamentos e 

infraestrutura urbana (FINEP, 1988). A “expansão” dessa estrutura culminou na 

progressiva transformação do BNH em um legítimo banco de desenvolvimento 

urbano em sentido mais amplo, com a incorporação de ações para o saneamento 

básico, transporte público, infraestrutura urbana, financiamento a materiais de 

construção e também fomento à pesquisa (SILVA, 2009).  

Diante dos fatos apresentados, é possível considerar que, o Sistema 

Financeiro Habitacional ao trabalhar com auxílios advindos de poupanças, deve-se 

assegurar o retorno de seus investimentos. Sendo assim, os beneficiários do Banco 
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Nacional de Habitação não são mais os indivíduos de baixa renda que não podiam 

adquirir sua casa no mercado, passando a serem as prefeituras, as empresas 

estatais e governos estaduais.  

Silva (2009, p. 66), explica a reação do BNH: 

 
Na tentativa de compensar a reorientação do público-alvo da política 
habitacional para os setores médios, a partir de 1975 o BNH adotou 
paralelamente aos demais programas, a estratégia de apoiar 
pequenos projetos de autoconstrução voltados às camadas de baixa 
renda. Utilizando-se da mão de obra dos próprios mutuários, os 
custos unitários do investimento poderiam se reduzir 
substancialmente. 
 

Durante toda a década de 1980, o Brasil sofreu uma forte crise econômica 

que gerou altos índices de inflação, desemprego, recessão e diminuição dos salários 

(BONDUKI, s/d). A crise ocasionou uma alta demanda de saques nas poupanças e o 

aumento da inflação acarretou um descompasso nos preços das prestações, 

inclusive; diante das prestações reajustadas em valores maiores que os salários, os 

mutuários deixaram de pagar suas dívidas e também retiraram o dinheiro de suas 

poupanças (FINEP, 1988). O maior descontentamento partiu dos mutuários de 

classe média alta, que além de ter os salários decaído deveriam pagar mais caro 

pelo financiamento devido o alto padrão de seus imóveis (AZEVEDO, 1988). 

A inadimplência motivou uma redução dos investimentos em habitações na 

tentativa de reestabelecer os fundos do SFH, os números de financiamento diminuiu 

paralelamente com o agravamento da crise de moradias (BONDUKI, s/d). Contudo, 

segundo Azevedo (1998, p.115) “o BNH, que vinha sendo, ao longo de sua 

trajetória, questionado sobre seu desempenho social, com o desastre financeiro do 

Sistema, entrou em profunda crise institucional”. A FINEP (1988, p.18) (Financiadora 

de Estudos e Projetos) define a situação financeira do BNH como “milagre” e relata: 

“com o fim do milagre e a recessão que tomou conta do país a partir de 81, o BNH, 

segundo maior banco do país, deixou aparecer sua fragilidade”.  

Diante de tantas crises, ainda acreditava-se em uma reestruturação da gestão 

habitacional no país, Bonduki (s/d, p.75), discorre sobre o fracasso do banco:  

 
Com o fim do regime militar, em 1985, esperava-se que todo o SFH, 
incluindo o BNH e seus agentes promotores públicos, as Cohab´s, 
passassem por uma profunda reestruturação, na perspectiva da 
formulação de uma nova política habitacional para o país. No entanto, 
por conveniência política do novo governo, o BNH foi extinto em 1986 
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sem encontrar resistências: ele havia se tornando uma das 
instituições mais odiadas do país. 
 

Com a extinção do banco, a Caixa Econômica Federal assumiu a operação 

das habitações até a criação do Ministério das Cidades em 2003, onde os estados e 

municípios tornaram-se responsáveis sobre a gestão habitacional (FERREIRA, 

2009). Em 22 anos de existência, “como um balanço de suas operações, pode-se 

apontar que o BNH acabou por atender muito mais às camadas médias do que 

aquelas de baixa renda efetivamente” (SILVA, 2009). As maiores críticas do BNH 

foram justamente, a questão do banco não atender a população menos favorecida; 

ao passar as suas atribuições para a Caixa Econômica Federal isso não se rompeu, 

pelo contrário estendeu o problema (MEDEIROS, s/d). 

À vista disso, é possível compreender que desde o início do século XX, com 

os princípios de urbanização do Brasil, a questão da habitação e o déficit 

habitacional já vêm sendo considerados através das políticas governamentais e dos 

programas implantados para solucionar a demanda de moradia. O Banco Nacional 

da Habitação foi o primeiro órgão de nível nacional a estabelecer uma política 

habitacional no país, mesmo que não tenha abrangido efetivamente quem precisava. 

 

3.1 ESTADO DE SÃO PAULO  
 

Em meio a esta urbanização ao longo de mais de meio século, o Estado de 

São Paulo se urbaniza mais rápido do que a população brasileira considerada como 

um todo, como mostra a tabela a seguir:  

 

TABELA 2 – Grau de urbanização, Brasil e Estado de São Paulo, em % da 

população total. 

ANOS BRASIL ESTADO DE SÃO PAULO 

1950  36,16% 52,59% 

1960 45,08% 62,81% 

1970 55,98% 80,36% 

1980 67,70% 88,65% 

1991 74,47% 92,79% 
(Fonte: IBGE, apud PASTERNAK, s/d, p. 1). 
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Além de obter um crescimento populacional superior ao do país, ao longo de 

várias décadas, o Estado de São Paulo é o mais rico da federação, seu PIB (Produto 

Interno Bruto) corresponde a 33,2 % do país, equivalente a R$ 611,9 bilhões, fator 

que leva o estado paulista a ser considerado um dos maiores polos econômico da 

América do Sul (ESTUDOS DE MERCADO, 2009). Entretanto ser considerado o 

estado mais rico, economicamente falando, não faz o Estado de São Paulo ser 

diferente do restante do país ao se pensar em habitação. As cidades de Franca e 

São Carlos são cidades médias do interior paulista que de acordo com suas 

prefeituras não possuem favelas mesmo contendo indícios de favelização, já 

Ribeirão Preto é a maior cidade do nordeste paulista que contém um grande núcleo 

de favelas que aumenta em ritmo acelerado.  

 

3.2 FRANCA 
 

Franca possui uma área de 605,679 km², a economia da cidade gira em torno 

do setor industrial e segundo o censo demográfico, a população era de 318.640 mil 

habitantes em 2010. Como rota dos tropeiros sendo uma cidade de pouso para os 

bandeirantes e seus carros de boi em busca de ouro em Goiás, o povoamento da 

cidade se desenvolveu no início do século XVIII. O declínio aurífero, no início do 

século XIX, fez o fluxo migratório da região se alterar para a busca de terra fértil para 

plantio e criar gado, e na segunda metade do século a cultura cafeeira se destacou, 

porém não se sustentando por muito tempo. O ciclo cafeeiro na região diminuiu 

dando lugar a criação de gado, as características do solo francano eram favoráveis e 

este fator levou o município a se tornar reprodutor de gado reconhecido em todo 

país. Com a grande quantidade de matéria prima, em 1920, os trabalhos em Franca, 

deixaram de ser somente artesanais (celas de montaria, artefatos de couro, etc.) e 

deram lugar as primeiras empresas especializadas em calçados, trazendo para o 

município, imigrantes em busca de emprego. (CARACTERIZAÇÃO 

SOCIOECONÔMICA DAS REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO - REGIÃO 

ADMINISTRATIVA DE FRANCA-, 2012).  

Franca é considerada, pela prefeitura municipal, uma sem favelas, entretanto 

na década de 1940, existiu uma nomeada como Favela da Caixa d’ Água ou Favela 

do Quadrado, localizada na Vila Santa Cruz, com aproximadamente 250 habitantes 
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em sua época de maior aglomeração. Em 1973 foi estabelecido um projeto de 

desfavelamento, visando à erradicação não só da Favela da Caixa d’ Água, mas 

também alguns indícios de favelização em outros bairros da cidade, como a Vila São 

Sebastião, o Jardim Planalto e o Jardim Europa (FOLLIS, 2007).  

Em 1984, após anos de impasse, a prefeitura removeu os moradores da 

Favela da Caixa d´Água, para um terreno regular na Vila Gosuen, zona norte de 

Franca composto por duas avenidas Doutor William Azzuz e Dom Pedro I. Antes 

mesmo dessa remoção dos habitantes, a Vila Gosuen possuía um estigma negativo, 

que o vinculava com a criminalidade, levando a Prefeitura a nomear o “novo” bairro 

de Parque dos Mutirantes para não relacioná-lo ao nome Vila Gosuen. Apesar de o 

nome incluir-se nos registros da Prefeitura de Franca, nem os próprios moradores do 

bairro o reconhecem. (FONSECA, 2004 apud FOLLIS, 2007).  

Desde então, o bairro tem apresentado características que denigrem sua 

imagem, Amaral (2015, p. 73) mostra que “a área apresenta significativos índices de 

criminalidade, tráfico de drogas, evasão escolar, desemprego, densidade 

populacional e habitacional, alta taxa de natalidade”, além destes, foram 

encontrados em visita ao local “alguns problemas estruturais como a instabilidade 

dos terrenos e risco de erosão causados por problema de capitação de águas 

pluviais”. Dentre os inúmeros problemas do local, o tráfico de drogas e as 

inundações causadas pelas chuvas, estão entre os principais citados pelos 

moradores em entrevista a autora, cerca de 90% dos entrevistados se mudariam do 

bairro em decorrência destes problemas (AMARAL, 2014).   

 

3.3 SÃO CARLOS 
 

A cidade de São Carlos é considerada de porte médio, localizada no interior 

do estado paulista, sua ocupação ocorreu semelhante ao histórico da cidade de 

Franca, com a decadência da cultura cafeeira as atividades rurais se voltaram para a 

criação de gado; a produção leiteira, no município, se destacou na época, chegando 

a ser, em 1970, uma das maiores bacias leiteiras do Estado (DEVESCOVI, 1985). A 

segunda metade do século XX marcou a cidade ao dar início a um desenvolvimento 

tecnológico e educacional através da Escola de Engenharia de São Carlos vinculada 

a USP (Universidade de São Paulo) na década de 1950 e em 1970 com a criação da 

Universidade Federal de São Carlos. Deste então a cidade se desenvolveu 
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tecnologicamente e atualmente (2015) é conhecida como “capital nacional da 

tecnologia”, por abrigar diversas indústrias multinacionais (AMARAL, 2014).  

De acordo com o censo demográfico de 2010, a população era de 221.950 mil 

habitantes, sendo a região sudoeste mais populosa. Desde 2011, através de um 

programa de revitalização de favelas, a prefeitura municipal regularizou alguns 

bairros e hoje a cidade não possui favelas.  Segundo Amaral (2014, p. 79), os 

bairros regularizados pela prefeitura foram os Gonzaga e Monte Carlo, em visita da 

autora ao local, em 2014, evidenciou-se “uma grande densidade construtiva, 

construções sem recuos, assobradadas, casas sem acabamento e lotes de 

tamanhos variados”, além disso, as casas possuem entre 4 e 5 cômodos e 2 

dormitórios e a densidade habitacional é de 4,3 hab/res, ou seja 2 moradores por 

dormitório.  

Segundo a mesma autora, 80% dos entrevistados nos dois bairros, gostariam 

de se mudar se tivesse oportunidade, porém ao serem questionados sobre os 

motivos e os problemas disseram não haver ou não saber. Dentre os que opinaram, 

a vizinhança é o principal problema, relacionada com a falta de respeito, brigas e 

som alto. Outro fator apontado pelos entrevistados foi a discriminação pelo restante 

da cidade (AMARAL, 2014).  

Além dos bairros Gonzaga e Monte Carlo, a região da Cidade Aracy 

apresentam as mesmas características de “pobreza”, embora tenham sido 

construídos em áreas regulares. A falta de planejamento na ocupação dos terrenos 

e infraestrutura e invasões por moradores de outros bairros e migrantes são fatores 

que levaram a região a crescer desordenadamente e em menos de 10 anos, se 

tornar mais uma região periférica de São Carlos (ÁVILA, 2006).  

 

3.4 RIBEIRÃO PRETO 
 

O município de Ribeirão Preto está localizado no nordeste paulista e em 1920 

era considerado o 6º maior produtor de café do país, nesta época sua economia 

girava em torno do agronegócio (SANTOS, s/d). A crise de 1929 recuou o setor 

cafeeiro e com isso o comércio ganha destaque na cidade, pois conseguiu manter-

se no período da crise (VICENTE, 2008). Na década de 1940, Ribeirão Preto volta a 

ter destaque no setor agropecuário, mas produzindo cana de açúcar, que se tornou 

a principal produção da região, e na década de 1960 transformou-se na principal 
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produtora mundial (AMARAL, 2014). Crescendo em ritmo acelerado, 1970 a taxa de 

urbanização de Ribeirão Preto (99,72%) ultrapassa a de São Paulo (95,88%) 

(SIENA, 2012). 

O censo demográfico de 2010 demonstra que Ribeirão Preto já passa dos 

600 mil habitantes e cerca de 25 mil habitam favelas e este número vem crescendo 

aceleradamente. Siena (2012) explica que a parcela da população ribeirão pretana 

que não usufrui do crescimento econômico, produz suas moradias da maneira que 

lhes é possível, gerando ocupações precárias nas periferias.  

Ao analisar a região norte de Ribeirão Preto, Siena (2012) aponta que esta 

possui a maioria dos núcleos de favelas, na maioria dos casos as ocupações 

acompanham os leitos dos córregos e ribeirões. A população favelizada era de 5575 

pessoas na década de 1990 distribuídas em 17 favelas, já em 2008 este número 

saltou para 18 mil pessoas em 34 favelas (AMARAL, 2014).   

Dentre os 34 núcleos de favelas, um exemplo é a Favela do Simioni – Via 

Norte, existente desde 2004, esta apresenta baixo grau de consolidação; os 

barracos em sua maioria são construídos de madeira e latão, mas também existem 

os de alvenaria. Na ocupação existe uma quantidade significativa de pontos 

comerciais, sendo eles bares, mercados, oficinas mecânicas, ferro velho e salão de 

cabeleleiro (AMARAL, 2014). De acordo com a mesma autora, cerca de 61% dos 

moradores entrevistados apontam a precariedade do sistema de abastecimento de 

água como o principal problema, uma vez que o abastecimento é suspenso durante 

o dia e só é religado durante a madrugada, dificultando as atividades diária dos 

moradores; apesar de classificar a favela como uma comunidade familiar, 33% dos 

entrevistados também reclamam do tráfico de drogas. Diante de todas as 

dificuldades existentes na Favela da Via Norte, 76% dos entrevistados não sairia da 

favela, pelos motivos de serviços e equipamentos públicos como escolas próximas, 

creches e posto de saúde, além da facilidade de locomoção (AMARAL, 2014).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos até o presente momento mostram que o Brasil se 

urbanizou muito rapidamente, principalmente no estado de São Paulo. O déficit 

habitacional já era evidente no período da República Velha, os salários da classe 

trabalhadora não acompanhavam o aumento dos aluguéis e isto fez com que a 
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população menos favorecida migrasse para terrenos vazios, em sua maioria irregular 

e insalubre.  

Durante a década de 20, houve algumas tentativas de conter o déficit 

habitacional, foram elas a Lei do Inquilinato (congelamento dos aluguéis) e as Vilas 

Operárias, porém estas foram iniciativas privadas que não surtiram efeitos. A partir 

da década de 1930, o governo é pressionado pelas massas populares que cresciam 

em ritmo acelerado; na tentativa de sanar a crise de moradia, o Estado criou as 

carteiras prediais do Instituto de Aposentadorias e Pensão (IAPs) que tinham como 

objetivo o financiamento de habitações, porém mesmo com este incentivo, os 

trabalhadores ainda não conseguiam adquirir a casa própria, por isso foram 

levantadas algumas discussões a respeito de abater os valores das moradias 

através da construção em terrenos afastados e infraestrutura barata, contudo diante 

destes fatos, é possível apontar que, a falta de qualidade das moradias e a 

segregação já eram evidentes durante as primeiras tentativas de sanar o déficit 

habitacional.  

Outra medida adotada pelo governo foi a criação da Fundação da Casa 

Popular que tinha como objetivo o financiamento da construção civil em geral, o 

órgão concentraria a política habitacional atuando como uma espécie de construtora. 

Entretanto, a experiência, mais uma vez, não foi eficaz e as décadas de 40 a 60 

testemunhou uma das maiores crises de habitação do Brasil.  

Após o Golpe Militar, surge em 1964, uma alternativa do governo para manter 

as massas populares alienadas, o Banco Nacional da Habitação que funcionava 

como um banco central de agentes financeiros, este agia juntamente com o Sistema 

Financeiro Habitacional, que captava os recursos derivados do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e destinava-os às obras da população de baixa renda e 

captava também os recursos advindos das poupanças voluntárias através do 

Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo, financiando o setor de classe média 

alta.  No início de sua criação, o BNH deveria repassar seus recursos 

exclusivamente para o setor habitacional de baixa renda, porém ao longo dos anos 

estes recursos foram sendo desviados para os setores de equipamentos e 

infraestruturas de responsabilidade das prefeituras, das empresas estatais e 

governos estaduais, contudo novamente, os problemas da classe trabalhadora não 

são resolvidos.  
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A crise econômica dos anos 80 que atingiu o Brasil, fez com que surgisse um 

alto número de inadimplentes que haviam feito financiamentos através do Sistema 

Financeiro Habitacional, sendo assim, o BNH não suportou a falta de fundos e veio a 

se extinguir em 1986. Em suma, pode-se concluir que o BNH atendeu muito mais à 

população de classe média alta do que aquelas de baixa renda. Com o fim do BNH, 

suas atividades foram atribuídas para a Caixa Econômica Federal, até a criação do 

Ministério das Cidades em 2003, onde os estados e municípios tornaram-se 

responsáveis sobre a gestão habitacional.  

Todavia, desde o início do século XX, o déficit habitacional e a questão da 

habitação já vêm sendo considerados através do governo e dos programas 

implantados para solucionar a demanda de moradia. Mesmo que não tenha 

abrangido efetivamente quem precisava, o Banco Nacional da Habitação foi o 

primeiro órgão de nível nacional a estabelecer uma política habitacional no país. 

Até o momento atual, a pesquisa analisou bibliograficamente as cidades de 

Franca, São Carlos e Ribeirão Preto, do interior do Estado de São Paulo e com os 

resultados obtidos, até então, é notório a presença de fortes características de 

favelas, inclusive nas cidades que se declara sem a presença das mesmas (Franca 

e São Carlos). Nas cidades de Franca e São Carlos, os indícios de favelização, os 

problemas de criminalidade, tráfico de drogas, problemas com a infraestrutura e a 

discriminação, são fatores que despertam nos moradores a vontade de se mudar do 

local, já em Ribeirão Preto, cidade com grande número de favelas, apesar de todos 

estes problemas a população gostam do local onde moram e não pretendem se 

mudar. Por serem resultados parcialmente contraditórios em relação ao pensamento 

dos moradores das áreas analisadas, a pesquisa, que está em andamento, pretende 

entender e apresentar as causas deste desacordo. 
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Delors (2012) coloca como um dos pilares da educação a necessidade 

de aprender a viver junto, ou seja, é necessário desenvolver a percepção mútua, 

desenvolver a percepção das interdependências, sendo necessário respeitar o 

pluralismo, aceitar a diferença como condição básica de existência humana e dessa 

forma, aprender a gerenciar conflitos, inerentes a convivência humana. Portanto, 

faz-se necessário não só investigar os aspectos psicossociais na escola, mas 

também intervir preventivamente neste cenário. 

O objetivo deste artigo é relacionar o conceito de saúde biopsicossocial 

como aspecto relevante no processo de promoção e prevenção de saúde com a 

prática vivenciada na sala de aula, expondo os assuntos trazidos pelos alunos 

durante as aulas realizadas sobre bullying. Para tanto, o artigo pretende demonstrar 

uma das aulas desenvolvidas no projeto Pibid – Programa Institucional de Iniciação 

à Docência, referentes ao tema bullying, destacando a importância de compreender 

e vivenciar a saúde biopsicossocial na sala de aula como forma de prevenir 

problemas de ordem social no futuramente; portanto, o artigo irá discorrer sobre os 

aspectos psicossociais na educação. 

Delors (2012) coloca como um dos pilares da educação a necessidade 

de aprender a viver junto, ou seja, é necessário desenvolver a percepção mútua, 

desenvolver a percepção das interdependências, sendo necessário respeitar o 

pluralismo, aceitar a diferença como condição básica de existência humana e dessa 

forma, aprender a gerenciar conflitos, inerentes a convivência humana. 

Delors (2012) fala que existe um clima de competição e rivalidade na 

atualidade e a educação contribui muitas vezes para este quadro. E apara melhorar 

esta situação, não basta colocar em comunicação membros de grupos diferentes; no 

entanto, se esse contato se fizer em um contexto igualitário e se existirem projetos e 
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objetivos em comuns, os preconceitos e a hostilidade latente tende a desaparecer e 

ceder lugar à cooperação. 
“Parece, pois, que a educação deve utilizar duas vias 
complementares. Em um primeiro nível, a descoberta progressiva do 
outro. Em Segundo nível, e ao longo de toda a vida, a participação 
em projetos em comuns, que parece ser um método eficaz para evitar 
ou resolver conflitos latentes.” (Delors, 2012, p. 79) 

 
Ainda, Delors (2012) fala que a descoberta do outro passa pela 

descoberta de si mesmo; desenvolver a atitude de empatia, na escola, é muito útil 

para os comportamentos sociais ao longo de toda a vida. Ensinar os jovens a adotar 

a perspectiva de outros grupos étnicos ou religiosos, podem evitar ódios e violências 

entre os adultos. Ou seja, o autor enfatiza que os métodos de ensino não devem ir 

contra este reconhecimento do outro. O confronto por meio do diálogo e da troca de 

argumentos é um dos instrumentos indispensáveis à educação do século XXI. 

Dessa forma, os professores devem incentivar o espírito critico dos 

alunos para que estes tenham a capacidade de abertura à alteridade e capacidade 

de enfrentar as tensões inevitáveis que existem entre as pessoas, os grupos e as 

nações. 

Cunha (2008) propõe que podemos defender, também, o quão é 

importante a afetividade no processo de ensino e na relação professor-aluno a 

mesma que muitas vezes aparece totalmente defasada, não fazendo muitas vezes 

sentido para ambos os lados, um não entendendo e respeitando a individualidade do 

outro, ou o que um tem a oferecer ao outro, essa relação se perde e adoece muitas 

das vezes. A afetividade seria um caminho e um recurso para a construção dessa 

relação professor-aluno, Cunha (2008 p.51) diz: 
“Em qualquer circunstância, o primeiro caminho para conquista da atenção 
do aprendiz é o afeto. Ele é um meio facilitador para a educação. Irrompe 
em lugares que, muitas vezes estão fechados às possibilidades 
acadêmicas. Considerando o nível de dispersão, conflitos familiares e 
pessoais e até comportamentos agressivos na escola hoje em dia, seria 
difícil encontrar outro mecanismo de auxilio ao professor mais eficaz.” 
 

Quando o aluno é colocado como parte importante de todo o processo 

de aprendizagem, quando é mostrado e sentido por ele que o mesmo tem o seu 

espaço, sua atenção, sua receptividade, interesse e vários outros aspectos que 

compõe esse aluno irão se voltar para um lado mais positivo, pois a sala de aula não 

será apenas uma sala de aula, será um ambiente onde ele pode se expor, onde ele 
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é acolhido, respeitado, o professor não será apenas mais um professor, mas agora 

será um mediador auxiliar em suas conquistas.  

Outro assunto muito tratado dentro de sala de aula é a questão do 

bullying e como ele vem se disseminando e violentando cada vez mais alunos, e as 

consequências causadas por ele pode causar feitos irreversíveis na vida do 

estudante.  
“O bullying é definido como um ataque caracterizado por assédio físico, 
verbal e psicológico (...) tem (...) em propósito de estabelecer uma relação 
de dominação que lhes relata uma gratificação social e / ou individual. O 
comportamento agressivo manifesta entre os estudantes, conhecidos 
internacionalmente como o bullying, há um episódio esporádico, mas 
persistente[...].” (Esperança, 2008, p.1)  
 

É um dos intuitos do pibidiano trazer para a sala de aula essa 

conscientização, trabalhando não só o assunto bullying, mas também assuntos 

como o as diferenças, a aceitação de si mesmo e do próximo, o respeito. Muitas 

vezes a família e a escola não dão a devida importância que esse assunto necessita 

ter, ou não fazem esse tipo de conscientização, assim deixando de lado um aspecto 

extremamente importante na vida do aluno dentro e fora da escola.  O bullying 

atrapalha inclusive a aprendizagem, sendo que normalmente os agressores são as 

crianças com maior porcentagem de reprovação. 

O trabalho de prevenção a esse tipo de violência é necessário ser 

explorado e reconhecido como necessário, assim a formação social e psicológica do 

aluno será um bem para sua evolução como pessoa; reitera-se que é preciso 

incentivar tanto os educadores quanto os pais dessa importância. 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho se caracteriza como pesquisa qualitativa. Segundo 

Minayo e Sanches (1993), a metodologia qualitativa procura enfocar a dimensão 

social como um mundo de significados passível de investigação e a linguagem 

comum ou a “fala” como a matéria-prima desta abordagem. 

A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de 

intimidade entre sujeito e objeto, propondo um envolvimento com empatia aos 

motivos, às intenções, aos projetos dos atores sociais, a partir dos quais as ações, 

as estruturas e as relações tornam-se significativas (MINAYO, SANCHES, 1993).  

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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Os participantes foram 30 alunos do 6º ano do ensino fundamental de 

uma escola Estadual no interior do Estado de São Paulo. O contato com os alunos 

foi estabelecido devido ao Projeto PIBID – Programa Institucional de bolsa de 

iniciação à docência, através do Uni-FACEF, em que as pibidianas dão duas aulas 

por semana.  

A aula teve duração de uma hora e quarenta minutos no dia 17 de abril 

de 2015 e teve as seguintes atividades: dinâmica de projeção no boneco, 

apresentação do tema, discussão sobre o bullying e momento de escrever sobre sua 

vivência na sala de aula em relação ao tema. Na técnica de projeção, foi 

apresentado aos alunos um boneco que representava um aluno novo na sala de 

aula, e os alunos teriam de dizer um por um como abordariam e tratariam esse aluno 

novo. Após feito isso, relacionamos a dinâmica feita com a conceito de bullying. 

Logo depois, foi feita uma discussão com os estudantes sobre o tema e depois, e 

depois, com o objetivo de que eles expusessem suas vivências sem receio, pedimos 

que eles escrevessem um texto sobre suas experiências em relação à convivência 

com os colegas. 

Foi feita uma análise dos dados, relacionando a teoria com a vivência 

na sala. Além disso, analisamos os dados a partir de três categorias temáticas, 

elaboradas posteriormente à aula, tais como: conhecimento prévio dos alunos 

acerca do bullying; vivência do bullying (relato se os estudantes já experienciaram ou 

praticaram bullying) e noção de prevenção e das consequências do bullying  pelos 

alunos. 

 

RESULTADOS 

A aula pôde contribuir para que os alunos refletissem acerca do que o 

preconceito e intolerância do outro pode causar, já que o bullying pode ter 

consequências desastrosas, como aponta Malta, Silva, Mello, Monteiro, Sardinha, 

Crespo, Carvalho, Silva e Porto (2009),  

a necessidade de se conhecer e estudar esse fenômeno dentro da escola 
se reforça na medida em que a contínua exposição ao bullying, nos seus 
mais variados tipos, pode acarretar às vítimas problemas comportamentais 
e emocionais, destacando-se o estresse, a diminuição ou perda da 
autoestima, a ansiedade e depressão, o baixo rendimento escolar e até 
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mesmo, em casos mais severos, o suicídio. (MALTA, SILVA, MELLO, 
MONTEIRO, SARDINHA, CRESPO, CARVALHO, SILVA E PORTO, 2009, 
p. 3066) 
 

Na primeira categoria temática proposta, sobre o conhecimento prévio 

dos alunos acerca do bullying, observamos que quando dissemos aos estudantes 

que iríamos falar sobre as relações interpessoais e o bullying, percebemos que, em 

geral, os alunos não sabiam exatamente do que se tratava, porém, outros já ouviram 

em algum momento a respeito do bullying. Somente um dos alunos levantou a mão 

e disse de maneira correta do que se tratava. 

A segunda categoria temática, que pretendeu discutir sobre a vivência 

do bullying (relato se os estudantes já experienciaram ou praticaram bullying), 

pudemos apreender, através das colocações deles na discussão e sobre os relatos 

por escrito, que muitos já sofreram algum tipo de preconceito e não aceitação do 

outro e que apesar disso, já praticaram bullying em algum momento, vários alunos 

se posicionaram e relataram que os colegas de sala fazem piadas, colocam apelidos 

e que eles não gostam desta situação, que se sentem muito incomodados; além 

disso, houve discussão sobre o motivo pelo qual fazem isso, dentre outros aspectos. 

Os alunos, em geral, contribuíram bastante. Uma das alunas escreveu: “Não 

converso muito com os meus colegas, acho que eles não querem fazer amizade 

porque sou roqueira.” Esta fala revela que o ambiente escolar está permeado de 

estigmas que podem acarretar problemas futuros na vida dos alunos. 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à 

Adolescência (ABRAPIA) desenvolveu o Programa de Redução do Comportamento 

Agressivo entre Estudantes, objetivando investigar as características desses atos 

entre 5.500 alunos de quinta à oitava série do ensino fundamental e sistematizar 

estratégias de intervenção capazes de prevenir a sua ocorrência, como apresenta 

Neto (2005). Neste estudo, foi possível reduzir a agressividade entre os estudantes, 

favorecendo o ambiente escolar, o nível de aprendizado, a preservação do 

patrimônio e, principalmente, as relações interpessoais. Ainda, Neto (2005) relata 

que ainda há inexistência de políticas públicas que indiquem a necessidade de 

priorização das ações de prevenção ao bullying nas escolas, o que significa que 

inúmeras crianças e adolescentes estão expostos a este risco, e privados da 

garantia de saúde e da qualidade da educação. Além disso, aqueles mais 
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agressivos não estão recebendo o apoio necessário; sabe-se que estes danos 

podem refletir causar por toda a vida do indivíduo.  

Na terceira categoria sobre a noção de prevenção e das 

consequências do bullying pelos alunos, ficou evidenciado que a exposição dos 

possíveis riscos e consequências do bullying causou certo impacto nas crianças, 

pois elas não tinham noção das graves consequências que o bullying pode causar, 

tampouco dos desdobramentos judiciais que pode ocorrer. 

Outro aspecto relevante, é que, como traz a literatura, reduzir a 

prevalência de bullying nas escolas pode ser uma medida de saúde pública 

altamente efetiva para o século XXI. Os profissionais da saúde educação, devem 

orientar e direcionar projetos de intervenção que possam reduzir esse problema de 

forma eficaz.  

Pudemos concluir que na maioria das vezes quem provoca o bullying já 

sofreu algum tipo de preconceito. Quando Cunha (2008) diz que o meio facilitador 

para a educação é o afeto, ele quer dizer que, em qualquer circunstância, o primeiro 

caminho para conquista da atenção do aprendiz é o afeto e que o ambiente em que 

as relações grupais e interpessoais são difíceis, é pouco provável que ocorra de fato 

aprendizagem significativa. Ou seja, o ambiente e as relações em harmonia são 

propícias para que ocorra a aprendizagem. 

Observamos que os alunos colocaram mais suas opiniões no papel do 

que falaram para todos ouvirem, porém, muitos alunos se expuseram e falaram suas 

experiências em relação ao bullying. Um dos alunos disse que um colega da sala 

tinha acabado de fazer piada no intervalo por causa do cabelo dele, e disse 

diretamente ao colega que ele não gosta. O colega causador do bullying 

imediatamente respondeu que o colega também “zoa” ele. Ressaltamos que não é 

uma boa saída fazer com o colega o que não se gosta que faz consigo, e que já que 

ambos estavam de comum acordo, o melhor caminho era de pararem com as 

brincadeiras. 

                    Observamos durante as aulas o quanto essa violência verbal está 

disseminada no meio escolar, e o quanto é difícil transpô-la. Por isso, o trabalho 

preventivo tem uma potência mais eficaz. 
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               E o que levaria uma criança ou um adolescente a cometer esta violência? 

Talvez, tais atos seriam uma tentativa desses alunos de mostrarem uma boa 

imagem de si mesmos, em muitos casos. 

"Aproximadamente 20% dos alunos autores também sofrem bullying, sendo 
denominados alvos/autores. A combinação da baixa auto-estima e atitudes 
agressivas e provocativas é indicativa de uma criança ou adolescente que 
tem, como razão para a prática de bullying, prováveis alterações 
psicológicas, devendo merecer atenção especial. Podem ser depressivos, 
inseguros e inoportunos, procurando humilhar os colegas para encobrir 
suas limitações. Diferenciam-se dos alvos típicos por serem impopulares e 
pelo alto índice de rejeição entre seus colegas e, por vezes, pela turma 
toda. Sintomas depressivos, pensamentos suicidas e distúrbios psiquiátricos 
são mais frequentes nesse grupo" (NETO, 2005, p. 168) 

              As consequências dessa violência para quem a sofre são muitas vezes 

extremamente prejudiciais, prejudiciais para suas vidas sociais, na escola, 

futuramente como adultos, são consequências físicas e emocionais que futuramente 

podem ocasionar depressão, baixa auto-estima. É neste aspecto que se evidencia a 

importância da prevenção nas escolas em relação à violência verbal. 

 

CONCLUSÃO 

A saúde biopsicossocial do aluno é de máxima importância, quando ele 

não está inserido em um ambiente estável, onde ele possa ter um apoio para o seu 

crescimento, o mesmo vai ficando adoecido, sua maneira de ver e enfrentar o 

mundo pode vir a ficar defasada, a curto ou a longo prazo. Para que isso não ocorra, 

tanto o professor quanto a família têm de se cuidar e estarem cientes da importância 

de dar uma base afetiva de construir relações de interação junto com a 

criança/adolescente; é com esse olhar de cuidado e mudança do ambiente escolar 

que os projetos inseridos por nós buscam essa saúde biopsicossocial do aluno. A 

devolutiva deste projeto foi positiva, pois vimos, através da fala e da escrita dos 

alunos, o quanto é importante a necessidade da criação de laços, afeto, respeito, 

que isto faz falta aos estudantes; também, com a aula, pudemos mostrar a eles que 

podem e devem ter seu lugar no ambiente escolar e sua voz ativa dentro do 

ambiente escolar, sendo respeitada a sua singularidade. Tentamos ao máximo dar a 

eles essa abertura, e percebemos que os alunos estão sendo tocados 

positivamente, pois observamos isso através da melhora de suas participações nas 
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aulas, da mudança de suas falas, que se tornaram mais maduras, e o quanto eles se 

tornaram cada vez mais abertos a nos escutar, a nos receber, e o quanto eles vêm 

em nós não só professoras que estão ali somente para passar conteúdos, mas como 

um momento em que eles podem compartilhar suas experiências sem serem 

julgados. 
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Introdução 
 

O constante desenvolvimento dos sistemas de informação 

possibilitou a abertura para um cenário em que ferramentas tecnológicas 

tornaram-se peças fundamentais para colaborar com imensuráveis áreas 

profissionais, a fim de obter automatização de processos e especialização em 

resultados 

Os Sistemas Integrados de Gestão Empresarial são um exemplo 

de software que surgiu da necessidade em unificar diversos setores dentro de 

uma organização, a fim de conseguir ampliar a automação de processos 

administrativos, atualizando e controlando simultaneamente diversas áreas em 

um único banco de dados.  

O ERP decorre de uma evolução de sistemas em que o primeiro 

foi nomeado como MRP (Material Requirement Planning) e teve larga utilização 

na década de 70. Na década seguinte, a necessidade de ampliação no 

gerenciamento de informações possibilitou um aperfeiçoamento no sistema e, 

surgiu o MRP || (Manunfacturing Resource Planning). 

O sistema atual que consegue apoiar a decisão do gestor 

empresarial emergiu na década de 90, oferecendo recursos necessários para 

auxiliarem a projeção de uma visão sistêmica da organização.  

Dessa forma, o ERP promove uma atualização constante das 

atividades internas de cada departamento e se transforma em um facilitador 

para a organização adaptar-se as exigências em face das rápidas mudanças 

que ocorrem, uma vez que tanto mercado consumidor quanto órgãos 

reguladores de qualidade e demais grupos de interesse, reclamam observação 
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com o propósito de que essa consiga ajustar-se e permanecer como uma 

organização diferenciada. 

É necessário, entretanto, ressaltar que não será apenas a 

incorporação da tecnologia que promoverá resultados positivos para uma 

empresa, independentemente de sua constituição ou localização geográfica, e 

sim uma análise que forneça informações, acerca de um conjunto de práticas 

que a direcionem a encontrar a melhor estratégia e, a partir disso, consigam 

descobrir em um sistema integrado o método que irá auxiliar o 

desenvolvimento na área escolhida.   

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa é discutir as 

características e conceitos sobre ERP - Enterprise Resources Planning, 

conhecido como Sistemas Integrados de Gestão apresentando os principais 

benefícios envolvidos na aplicação do software focando no segmento 

hospitalar. 

Para tanto, o embasamento teórico está fundamentado em 

estudos de Cordeiro e Moli (2015), Baptista e Cunha (2007), Bezerra (2009), 

entre outros.  

No que se refere ao método de pesquisa, este estudo se 

apresenta em duas partes. Na primeira, é realizada uma pesquisa bibliográfica 

que discorre sobre os princípios fundamentais do ERP e alguns benefícios para 

organizações hospitalares. No que concerne à segunda parte, esta pesquisa 

apresenta um relatório contendo informações gerais acerca do ERP e do 

hospital, além de apresentar também entrevistas sobre o impacto gerado por 

sua utilização e sua satisfação em um hospital situado na região de Franca/São 

Paulo.  

Posterior à introdução, na seção 5 são apresentados os conceitos 

fundamentais de sistemas de informação em saúde. Na seção 6, são expostos 

os aspectos de não aderência do ERP.  

Já na divisão 7, é apresentado o método de pesquisa utilizado 

sobre o sistema na área hospitalar.  

Por fim, a subdivisão 8 se ocupa em mostrar os resultados 

adquiridos através de um conjunto de entrevistas com múltiplos chefes de 

setores do hospital. 
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5 Sistemas de informação em saúde  

A presente seção tem por foco exibir conceitos gerais a cerca de 

ERP voltado para a área da saúde. 

 

5.1 Contextualização  

Desde a década de 50, os sistemas de informação posicionam-se 

como facilitadores no auxílio ao desenvolvimento do ser humano, reduzindo 

tempo de processamento manual e maximizando resultados precisos. 

Contudo, na época sua aplicação era circunscrita, na medida em 

que transformava dados em conhecimento relacionados apenas ao nível 

gerencial de uma empresa. 

De acordo com Cavalcante, Silva, Ferreira (2011, p. 293): 
No entanto, esses sistemas de informação eram aplicados apenas no 
nível gerencial e definidos como sendo um instrumento tecnológico 
capaz de transformar os dados coletados em informações que 
poderiam ser utilizadas no processo decisório da empresa, 
proporcionando, assim, uma sustentação para o planejamento 
administrativo, visando ao alcance das metas traçadas. No contexto 
das instituições de saúde, o objetivo era usar os sistemas de 
informação gerenciais para apoiar a contabilização das folhas de 
pagamentos, o controle de inventários e o desenvolvimento da 
estatística médica. 

A evolução da tecnologia ao longo das décadas possibilitou, 

posteriormente, que a informatização de setores diferentes surgisse de forma 

mais efetiva, como para o campo hospitalar. 

 No Brasil, entretanto, a informatização surgiu tardiamente e 

acompanhando o modelo empresarial promovendo, por consequência, 

sistemas instalados com o objetivo de controlar áreas do tipo financeira e 

administrativa, mesmo em uma instituição hospitalar. (CAVALCANTE, SILVA, 

FERREIRA, 2011, p. 293). 

Apenas na década de 90 houve a implantação de sistemas de 

informação voltados para a assistência aos pacientes. Atualmente, os sistemas 

de informação hospitalar têm sido criados com o objetivo de instrumentalizar a 

gerência e a assistência aos pacientes, pressupondo o suporte ao cuidado de 

qualidade e auxiliando a promover acesso a informações que realmente 
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fundamentem o processo de tomada de decisão do gestor e corpo assistencial. 

(CAVALCANTE, SILVA, FERREIRA, 2011, p. 294). 

Em síntese, tais sistemas surgiram da necessidade de 

informatizar agendas, controle de leitos, registros de procedimentos, laudos, 

faturamentos, entre outras atividades vinculadas ao âmbito hospitalar, de forma 

a auxiliar continuamente o paciente e corpo clínico. 

De acordo com (Cavalcante, Silva, Ferreira, 2011, apud Marin, 

Massad, 2003): 
Nesta perspectiva, os sistemas de informação têm apoiado a 
organização administrativa e clínica das consultas, a coleta de dados, 
o armazenamento, o processamento das informações dos pacientes, 
o auxílio ao diagnóstico, a prescrição dos medicamentos e cuidados 
adequados a cada situação em que o paciente está acometido. Estes 
sistemas estão sendo inseridos em diversos setores, tais como: 
clínica médica, pronto-socorro, bloco cirúrgico, centro de tratamento 
intensivo, em centros de atenção básica à saúde e vários outros, 
podendo as informações, estarem organizadas no prontuário 
eletrônico do paciente. 

Nesse aspecto, o cerne de todo o desenvolvimento tecnológico é 

a promoção do bem-estar do paciente, buscando instrumentos e análises mais 

precisos e eficientes. 

 A fim de atingir esse objetivo, obstáculos necessitam serem 

ultrapassados como: custo de implantação de novas tecnologias, manutenção, 

resistência ao desconhecido, segurança de dados, entre outras.  

O uso da tecnologia ainda sofre a resistência provocada muitas 

vezes pelo desconhecimento dos usuários sobre as potencialidades e 

facilidades envolvidas no uso de tais elementos. 

“O desconhecimento da tecnologia como um instrumento de 

trabalho pode ser considerado um fator primordial para o desencadeamento da 

resistência entre os profissionais de saúde.” (CAVALCANTE, SILVA, 

FERREIRA, 2011, p. 296). 

Outro aspecto significativo é a segurança de dados, uma vez que 

o sistema deve lidar com grande volume de dados particulares ao paciente, 

sendo imperioso manter a integridade da informação e discrição em sua 

manipulação. 
Os sistemas devem permitir o acesso de um usuário somente aos 
módulos relacionados ao seu perfil cadastrado, ou seja, é 
imprescindível que as informações disponíveis aos usuários sejam 
apenas aquelas relativas às suas necessidades de trabalho. 
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(CAVALCANTE, SILVA, FERREIRA, 2011, p. 296 apud GUIMARÃES, 
ÉVORA, 2004). 

Diante do cenário construído, torna-se imprescindível realizar 

alterações e construir novas ferramentas, de maneira a auxiliar o 

desenvolvimento dos sistemas de informação em saúde, uma vez que são 

facilitadores do trabalho realizado pelo corpo clínico, cuja responsabilidade é 

aprimorar o diagnóstico, minimizando e solucionando problemas que 

inviabilizam o bem-estar particular de cada pessoa. 

 

5.2 Sistemas de Informação Laboratoriais 

 

Cada vez mais se exige que resultados laboratoriais sejam 

detalhados a ponto de apresentarem de maneira específica os resultados de 

exames e rápida com o intuito de abordar o tratamento de forma precoce, 

auxiliando e solução de múltiplas enfermidades. 

“A evolução da ciência médica trouxe consigo a necessidade de 

métodos diagnósticos cada vez mais sensíveis, mais precisos e que trazem 

consigo quase sempre um maior custo” (MUGNOL, FERRAZ, p. 95). 

Diante das inumeráveis transformações ocorridas nas últimas 

décadas, os sistemas de informação laboratoriais também integram o conjunto 

de instituições que sofrem as mudanças a nível econômico e tecnológico, 

ações que são realizadas por grupos de interesse e sua resposta também 

precisa ser rápida o suficiente para acompanhar e manter-se atualizada. 

Para isso, torna-se necessária automação de processos e 

informatização, uma vez que tornam o funcionamento mais rápido e organizado 

através da primeira e exibem resultados com mais exatidão e detalhes pela 

segunda.  
Automação e informatização, portanto, são fatores que por si só 
alteraram o ambiente laboratorial, tornando-o mais produtivo, mais 
eficiente, mais controlado. Cresce também a necessidade de 
empregá-los para um maior conhecimento dos custos envolvidos no 
processo produtivo, mais pontualmente, do custo dos exames. 
(MUGNOL, FERRAZ, p. 96) 

Outro elemento indispensável para um efetivo desenvolvimento 

dos sistemas de informação laboratorial é a interoperabilidade, que em síntese 

é a capacidade de um sistema comunicar-se com outro sistema de maneira 
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transparente, visto que possibilita um melhor gerenciamento de informações, 

evitando equívocos e duplicações, por exemplo. 

Interoperabilidade é um conceito aplicado há muito tempo, mesmo 

sem o uso de tecnologia para isso.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica (2014, p. 12, 

online): 
Desde os primeiros sistemas de informação laboratorial (LIS), que 
começaram a ser usados no Brasil em 1971, ficou demonstrada a 
necessidade de comunicação com outros aparatos e de troca de 
dados. [...] Em todo esse processo, tínhamos troca de informações 
entre setores, entre pessoas e entre amostras e documentos. Isso 
quer dizer que já existia plena interoperabilidade no laboratório. 
Havia, então, funcionamento de uma troca de informações entre 
essas partes, ou seja, um processo de mapeamento de dados, 
regras, protocolos e até mesmo de rastreabilidade.  

Existem diversos processos e procedimentos relacionados à sua 

aplicação e certificação de qualidade, assim como: testes, homologação, etc.  
Além do processo inicial, teremos muitas outras etapas críticas que 
incluem desenvolvimento de software para implementar uma 
comunicação com outros sistemas, testes, homologação, 
treinamento/capacitação e acompanhamento de funcionamento em 
produção.  
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA, 2014, p. 13, 
online) 

 
5.2 ERP e o campo hospitalar 

 

É imensurável o progresso encontrado quando a tecnologia torna-

se alicerce do campo voltado à solução de problemas que inviabilizam o bem-

estar humano. Múltiplas ferramentas que são construídas para essa esfera 

auxiliam no desenvolvimento da sociedade.  

Um ponto visceral reside na utilização da tecnologia como 

instrumento nessa esfera, ampliando a possibilidade de troca de conhecimento 

e experiência entre profissionais da saúde, com o intuito de atualização 

constante e desenvolvimento em atendimento e diagnóstico de pacientes. 

Segundo Bezerra (2009, p.75): 
Os avanços da tecnologia contribuem, ainda, para o desenvolvimento 
dos sistemas de informação das organizações de Saúde (públicas ou 
privadas), possibilitando no Brasil, em futuro próximo, a criação de 
redes interligadas, permitindo o acesso à história do paciente por 
profissionais autorizados em qualquer lugar do mundo, através da 
Internet, exigindo links com alto grau de segurança, preservando o 
sigilo médico exigido legalmente.   
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Entretanto, nesse assunto o panorama brasileiro é por vezes 

pontuado por falhas técnicas ou uso de equipamentos obsoletos, situações e 

componentes que desencadeiam condições complexas de serem resolvidas. 

Como apontam Souza, Viseli e Sugahara (2006, p.10): 
Os problemas técnicos mais comuns que essas tecnologias 
desatualizadas podem apresentar são: a) arquivos corrompidos que 
geram re-trabalho e desperdício de tempo; b) parada de 
funcionamento dos setores dependentes do sistema, o que causa 
atraso de serviços; c) travamento de telas; d) perda de dado e de 
tabelas não restauradas perdendo-se todo o trabalho de um dia; e) 
necessidade de reiniciar o servidor gerando atraso e custo 
operacional; f) estresse de funcionários e g) demora no atendimento 
de clientes. 

Percebe-se assim, a necessidade da comunicação integrada 

entre setores, característica explorada pela ferramenta ERP, já que ao integrar 

múltiplas áreas da organização, o ERP relaciona diversas funções 

departamentais em um único banco de dados. 

Envolvido pelo conceito sistêmico, o sistema integrado em 

questão exibe um gerenciamento de dados unificando múltiplas áreas dentro 

da empresa, facilitando assim, a inserção de dados, visto que sua entrada é 

realizada uma única vez, e o processamento desta da mesma forma porque “a 

informação, anteriormente fragmentada em sistemas distintos, é armazenada 

em um único repositório de dados a partir do qual pode ser utilizada por muitas 

partes da empresa” (Laudon e Laudon, 2010, p.49). 
Figura 2 - Funcionamento de um sistema integrado 
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Fonte: Laudon e Laudon, 2010. 
De acordo com Zwicker e Souza (2000, p.48): 

Normalmente as funções correspondentes a uma mesma divisão 
departamental (vendas, finanças, produção, planejamento da 
produção) são reunidas constituindo módulos. Os módulos são os 
menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos e 
implementados separadamente em um sistema ERP. 

Tal característica auxilia no compartilhamento de informações 

necessárias aos módulos em comum, automatizando atividades, promovendo 

emissão de relatórios consistentes e permitindo ao gestor maior quantidade de 

tempo para confeccionar novos planos e realizar alterações precisas.  

Todo sistema inserido em uma organização desse segmento, 

necessita seguir normas e procedimentos claros e anteriormente planejados, 

visto que trabalham com manipulação de dados intrinsecamente relacionados à 

existência do ser humano, sendo inevitável adotar padrões recomendados por 

órgãos responsáveis e legislações. 

Conforme explicita Bezerra (2009, p.76): 
Os sistemas de informatização das Unidades Hospitalares devem 
obedecer às Normas da Resolução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), 
sendo submetidos a critérios de segurança da informação com 
software e hardware adequados aos perfis de cada Unidade 
Hospitalar. 

Além disso, apresentam-se diversos resultados positivos quando 

se é construído um planejamento no qual existam opiniões de pessoas cujo 

impacto na manipulação de dados do paciente é direto e ou cotidiano, pelo 

motivo de compreenderem na prática o que carece de desenvolvimento ou 

alterações. De acordo com Bezerra (2009, p.76): 
[...] é fundamental que, no início do processo de informatização de 
uma Unidade Hospitalar, haja um planejamento envolvendo os 
profissionais de Saúde, Administrativos, Técnicos de Informática, 
enfim, todos aqueles que trabalham em setores-chave na coleta de 
dados dos pacientes. Nesta ocasião, é importante que seja 
observado e avaliado todo o processo de registro dos eventos 
realizado durante os atendimentos médicos ou internações dos 
pacientes. A padronização dos formulários, o estabelecimento dos 
fluxos do processo da informação médica, o treinamento de todos 
envolvidos e o controle e avaliação dos resultados são passos 
relevantes que devem ser considerados. 

Outro aspecto importante mostra-se no fato de que a organização 

voltada para a saúde naturalmente diferencia-se tanto pela estrutura quanto 

pelas regras de negócio que influenciam o processo interno desse tipo de 

segmento.    

Segundo Nunes, Alves e Pinto (2012, p.2): 
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O entendimento sobre as regras de negócios do cliente e a boa 
comunicação entre os stakeholders é essencial para estabelecer as 
necessidades do cliente em relação às adaptações necessárias no 
ERP, uma vez que hospital é um domínio crítico pela existência de 
processos específicos definidos por cada hospital. 

Um sistema integrado de gestão apresenta particularidades 

direcionadas ao campo hospitalar, uma vez que traz questões relacionadas à 

legislação brasileira sobre saúde, entre outros pontos relevantes.  

De acordo com Nunes, Alves e Pinto (2012, p.4): 
O ERP hospitalar guia os usuários para execução de processos 
dentro das questões legais determinadas pelo Ministério da Saúde e 
pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Tal sistema controla 
processos especialistas e críticos como prescrição médica e controle 
dos atendimentos aos pacientes, entre muitos processos específicos 
da área hospitalar, executando rotinas automáticas e integradas 
baseadas em regras de negócios. 

O ERP voltado ao campo da saúde é, portanto, um sistema 

essencial para o gerenciamento de dados não apenas relativos ao paciente, 

como para toda a coordenação setorial e sua efetiva comunicação, uma vez 

que a rapidez e a coordenação nas respostas imprescindíveis tanto ao meio 

externo como interno de organizações são baseadas no relacionamento entre 

as áreas presentes em um hospital. 

 
5.1.1 Prontuário eletrônico do paciente – PEP 

 

O ERP que é adotado em hospitais possui, naturalmente, 

características específicas para essa segmentação. É comumente incorporado 

nesse sistema integrado, o prontuário eletrônico do paciente (PEP). 

“O PEP deve contemplar todos os atendimentos e internações, 

inclusive os de emergência, permitindo o acompanhamento de cada evento 

com uma visão detalhada da história e da evolução clínica dos pacientes.” 

(Bezerra, 2009, p.75).  

Em síntese, o PEP é um conjunto de registros sobre o paciente, 

assinalando desde atendimentos comuns até casos emergenciais, 

armazenando enfim, dados minuciosos sobre o indivíduo que passa pelos 

diversos tipos de passagens hospitalares, mas que são essenciais para a 

construção de uma avaliação crítica e realista por profissionais da saúde.  

Segundo Bezerra (2009, p.78): 
O PEP permite o compartilhamento de informações entre diferentes 
profissionais de saúde, como base legal para as ações médicas, fonte 
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de pesquisas clínicas, estudos epidemiológicos, avaliações da 
qualidade do cuidado do paciente, vigilância a reações adversas de 
drogas e, também, como fonte de educação e reciclagem médica 
continuada. 

Assim visto, o prontuário eletrônico do paciente possibilita troca e 

expansão do conhecimento entre clínicos, consequentemente desenvolvendo a 

área da saúde e também auxiliando o armazenamento de dados relativos à 

saúde do paciente, sendo arquivadas nesse espaço histórico, imagens, 

medicamentos receitados que tiveram avaliação positiva ou não, entre outros 

valores fundamentais para a posterior análise dos médicos. 

Entre os aspectos legais, destaca Bezerra (2009, p.78): 
A Resolução CFM nº 1.639/2002 (CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA, 2002b), em seu Artigo 4°, estabelece que o prazo mínimo 
a partir do último registro para a preservação dos prontuários médicos 
em suporte de papel é de 20 anos. O tempo de guarda do prontuário 
em papel é um fator desestimulante para as Unidades Hospitalares, 
que precisam investir em dois modos de armazenamento: papel e 
sistema digital. 

 A fim de que exista fidelidade dos dados com o decorrer dos 

anos, o sistema necessita seguir normas técnicas, tais como manter 

integridade de informação, cópia de segurança diária para evitar perdas, 

auditoria, entre outros. 
Integridade da Informação e qualidade do Serviço - com métodos 
fortes de autenticação, do controle do acesso conforme a norma 
ISO/IEC 15408, para segurança dos processos de sistema.  
Cópia de Segurança – Deverá ser feita a cada 24 horas. O 
procedimento de backup deve seguir as recomendações da norma 
ISO/IEC 17799.  
Privacidade e Confidencialidade – Garantia do sigilo profissional, com 
acesso restrito e limitado a cada perfil de usuário, de acordo com a 
sua função no processo assistencial, com uso de senhas de no 
mínimo 5 caracteres, compostos por letras e números.  
Autenticação – O sistema de informação deverá ser capaz de 
identificar cada usuário através de algum método de autenticação. É 
obrigatória a utilização de senhas com no mínimo 5 caracteres, 
compostos por letras e números e trocas periódicas no período 
máximo de 60 (sessenta) dias.  
Auditoria – O sistema de informações deverá possuir registro (log) de 
eventos.  
 (Bezerra, 2009, p.78) 

Tais regulamentos são construídos de maneira que o conteúdo 

seja fiel e possua os detalhes indispensáveis para um aperfeiçoamento na 

tomada de decisão. 

A segurança de dados é um fator significativo, uma vez que o 

sistema lida com informações particulares ao paciente durante um longo 

período de tempo e devem manter-se íntegras, de forma que não inviabilizem 

um diagnóstico futuro do paciente. 
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De acordo com Cavalcante, Silva, Ferreira (2011, p. 295): 
Essa situação é facilmente constatada nos sistemas de informação 
hospitalar, como, por exemplo, nos prontuários eletrônicos, nos quais 
o registro e o acesso às informações devem obedecer às normas 
para registro da assistência prestada ao paciente, ditada pelos 
ordenamentos básicos da instituição e pelas normas e diretrizes que 
regulamentam o exercício profissional. 

Percorrendo os benefícios que o prontuário eletrônico do paciente 

possui destaca-se, segundo Salvadori e Filho (2004, online):  
Inúmeras são as vantagens advindas da utilização do PEP, tais 
como: acesso mais veloz aos problemas de saúde e intervenções 
atuais; disponibilidade remota; flexibilidade do layout dos dados; uso 
simultâneo; legibilidade absoluta; eliminação da redundância de 
dados e pedidos de exames; fim da redigitação de informações; 
integração com outros sistemas de informação; processamento 
contínuo dos dados; organização mais sistemática; acesso a 
conhecimento científico atualizado com conseqüente melhoria do 
processo de tomada de decisão [...] 

Entre as vantagens apresentadas, salienta-se o aumento no fluxo 

de conhecimento científico coletivo, visto que são dados que podem ser 

debatidos e analisados por visões diferentes na busca por soluções cada vez 

mais rápidas e efetivas. 

Porém, seu uso necessita ser consciente no intuito de que falhas 

sejam minimizadas e seu manuseio não traga situações indesejadas. 

Segundo Salvadori e Filho (apud Costa, 2003): 
Por outro lado, o PEP possui desvantagens, como: necessidade de 
grandes investimentos de hardware, softwares e treinamento; 
resistência dos profissionais da saúde ao uso de sistemas 
informatizados; demora para se obter reais resultados da implantação 
do PEP; sujeito a falhas de hardwares, redes e software, deixando o 
sistema inoperante (COSTA, 2003); seu uso e acesso indevidos 
podem colocar a questão da confiabilidade e segurança das 
informações do paciente em risco. 

Posterior ao balanceamento do uso vigilante do PEP, este em 

suma, proporciona um entrelaçamento entre os responsáveis pela manutenção 

do bem estar do paciente, iniciando pela redução de trabalhos manuais, e 

conseguindo construir uma continuidade no histórico do paciente, não o 

tratando apenas por sintomas ou moléstias muitas vezes momentâneas, mas 

observando-o de um ponto de vista sistêmico, através de registros de anos ou 

décadas proporcionando um efetivo acompanhamento hospitalar. 

 
6 Aspectos de não aderência do ERP 
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O foco desta seção é apresentar os principais aspectos de não 

aderência do ERP, nos quais são necessários softwares auxiliares para 

atender os objetivos impostos. 

 

6.1 Sistemas integrados de gestão e insuficiência na adesão em organizações 

 

É notável o grande volume na entrada, armazenamento e saída 

de dados por organizações, sobretudo de médio e grande porte, uma vez que 

necessitam integrar e gerenciar de maneira a atender os objetivos da 

instituição. 

Apesar das nítidas qualificações envolvidas na adoção de um 

ERP, devido às características excepcionalmente particulares que as 

organizações apresentam, nem sempre é possível atender as necessidades e 

sanar os problemas encontrados, sendo preciso fazer uso de sistemas 

auxiliares. 

Entre os múltiplos efeitos devido à insuficiência de uma total 

adesão do sistema integrado a regra de negócio da organização, destaca-se a 

ausência de módulos para determinados setores, necessitando de outro tipo de 

recurso, como um software ou outro tipo de ferramenta. 

Permeando o cenário construído, existem outras consequências 

que derivam do tipo de desenvolvimento de um ERP, ou seja, se o sistema foi 

construído por uma equipe interna da instituição, ou se foi adquirido de maneira 

terceirizada. 

Organizações de porte significativo frequentemente compram ou 

alugam um sistema integrado, algo que pede manutenções e até 

customizações quando não atinge o ideal planejado. 

Quando existe um conjunto de profissionais vinculados 

especialmente à empresa que deseja o sistema em questão, há uma maior 

possibilidade de que o resultado seja naturalmente o esperado: personalizado 

para a espécie de necessidade do local. 

 Contudo, é imprescindível levar em consideração o valor 

monetário que carrega manter uma equipe dessa procedência, visto que os 

profissionais responsáveis precisam incumbir-se de atentar a possíveis 
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mudanças na legislação que invariavelmente devem ser inseridas do sistema e 

eventuais manutenções ao sistema.  

Outro ponto a ser observado mostra-se na extensão da regra de 

negócio, uma vez que necessitará de aumentar a quantidade de pessoas 

trabalhando para a manutenção do ERP. Além disso, deve-se tomar cuidado 

para não inserir opções desnecessárias ao sistema, alternativas que 

solucionam problemas temporários na organização. 

Tal procedimento, portanto, é interessante desde que se analisem 

cautelosamente os efeitos posteriores, evitando o desencadeamento de gastos 

não idealizados no início do processo. 

Além disso, ao analisar o ciclo de vida de pacotes ERP do tipo 

R/3 da SAP, Souza e Zwicker (2001, p. 256) afirmam: 
Não foram percebidas diferenças fundamentais entre os dois pacotes 
estrangeiros estudados, nem entre os dois pacotes nacionais 
estudados. As diferenças mais significativas observada entre os 
pacotes estrangeiros e os nacionais foram os problemas com a 
localização, observados nos pacotes estrangeiros, e a maior 
abrangência funcional dos pacotes nacionais, que incluíam módulos 
como controle de patrimônio, recursos humanos, tesouraria e controle 
de exportações. [...] Outro ponto a ser analisado é o de que mesmo 
pacotes nacionais apresentaram algum grau de inadequação á 
legislação brasileira, extremamente complexa e com variações 
regionais, e o fato de que também esses pacotes estão sujeitos as 
alterações em leis, e, consequentemente a necessidade se serem 
feitas novas correções ou atualizações nos programas-padrão. 

Como completa Otero (2004, p. 100): 
Obrigando assim as empresas a buscarem outras soluções para 
atender o modelo de gestão, que podemos denomina-las de sistemas 
específicos para gestão, para auxiliar na execução das tarefas e 
melhorar o desempenho da empresa. 

Sendo assim, em situações nas quais o ERP não atende 

solicitações necessárias ao satisfatório funcionamento da organização, é 

conveniente estudar a inserção de outras escolhas, tais como adoção de 

sistemas que auxiliem o processo ou customizações no próprio sistema 

integrado. 

Um aspecto interessante constrói-se no uso de sistemas 

auxiliares, uma vez que podem suavizar incompatibilidades entre o ERP e a 

regra de negócio da organização, complementando o resultado do sistema 

integrado. 

Por outro lado, a customização é uma opção relevante quando 

utilizada de maneira ponderada, já que de acordo com Otero (2004, p. 33):  
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É importante salientar que apesar de qualquer tipo de customização 
poder ser feita para adaptar um sistema ERP as necessidades 
imediatas do cliente, quanto maior for à quantidade de customizações 
realizadas, mais o sistema utilizado se afasta do modelo de sistema 
ERP e mais se aproxima do modelo de desenvolvimento interno de 
aplicações. Os custos de manutenção crescem, pois muitas vezes os 
fornecedores não dão suporte para rotinas altamente customizadas. 

Analisando o projeto de maneira cautelosa, pode-se personalizar 

o sistema integrado em uso, ajustando-o ao conjunto de parâmetros próprios 

da organização, tal como: regra de negócio, hábitos, campo de atuação, entre 

outras opções. 

De maneira similar afirmam Nunes, Alves e Pinto (2012, p.2): 
Para garantir o sucesso na implantação de sistemas ERP, a fase de 
aderência deve analisar as necessidades e processos de negócio 
específicos de cada organização a fim de definir os pontos de 
customização necessários. Para acompanhar as decisões e 
adaptações necessárias ao longo do processo de aderência, é 
necessário que haja a forte troca de conhecimento e experiência 
entre as pessoas envolvidas na aderência. 

Salienta-se de maneira constante a necessidade de visão dos 

processos organizacionais e o conhecimento particularizado do sistema, no 

intuito de que a formação do novo cenário, produto da junção da instituição 

com o método de negócio já pré-definido no ERP não traga problemas 

inesperados ou de extensão complexa de alterar. 
A falha na comunicação ocorre quando não há pleno entendimento 
entre o que o cliente acredita ser sua necessidade de negócio e a 
necessidade entendida pelo fornecedor. Quando os processos de 
negócio não estão explícitos torna-se também difícil de estabelecer 
as necessidades do cliente em relação ao sistema. 
(Nunes, Alves e Pinto,2012, p.3) 

Quando os interesses do fornecedor e do cliente não convergem 

a um ponto equivalente, o resultado do processo de escolha, parametrização e 

instalação possivelmente irá apresentar frustrações para um dos envolvidos, 

uma vez que o sistema integrado escolhido não conseguirá atender visões 

distintas. 

Ao alinhar a rotina existente da instituição com o programa 

utilizado, naturalmente desenvolve-se um aumento ou estabelecimento de 

crescimento constante, melhorando a forma e até o volume de produção. 

 
7 Método de pesquisa 
 

A presente seção ocupa-se em mostrar o procedimento adotado 

para a construção e realização da pesquisa. 
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No decorrer da construção do atual projeto, efetuou-se uma 

revisão literária, a fim de entender o conteúdo teórico que se relacionava com o 

ERP contextualizado ao campo hospitalar e aos sistemas integrados em saúde, 

e ainda compreender os conceitos relacionados ao prontuário eletrônico do 

paciente.  

Foi utilizada também a pesquisa qualitativa, através de estudo 

prático em um hospital psiquiátrico na cidade de Franca/SP, uma vez que 

possibilita a aquisição de informações particulares sobre um assunto, 

ampliando e desenhando um cenário frutífero em conhecimento.  

De acordo com Baptista e Cunha (2007, p. 173):  
A pesquisa qualitativa focaliza a sua atenção nas causas das reações 
dos usuários da informação e na resolução do problema 
informacional, ela tende a aplicar um enfoque mais holístico do que o 
método quantitativo. Além disso, ela dá mais atenção aos aspectos 
subjetivos da experiência e do comportamento humano. 

O questionário qualitativo proporciona resultados significativos 

para compreender particularidades positivas ou não do software em uso, 

resultados que são relevantes para a garantia de um bom atendimento ao 

cliente e um gerenciamento eficiente de informações, já que segundo Cordeiro 

e Moli (2014, p. 1): 
A insatisfação do usuário por sua vez também tem suas conseqüências 
que vão desde o uso incorreto do software até o mau atendimento aos 
clientes. [...] Por este motivo, para avaliar a qualidade de software é 
necessário levar em consideração as opiniões de um grupo de pessoas 
a respeito do mesmo. Este grupo deve ser constituído por usuários do 
software, pois essas são as pessoas acostumadas a lidar com o 
sistema.  

8 Resultados 
O objetivo desta seção é apresentar os resultados oriundos da 

pesquisa prática através de entrevistas em chefes de setores em um hospital 

psiquiátrico. 

 

8.1 Resultados e discussões 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa qualitativa 

realizada no hospital psiquiátrico da cidade de Franca/SP. Os usuários 

escolhidos para entrevistar foram chefes de cada setor do hospital: Os 

respondentes leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

– TCLE, que informava da livre opção das respostas que as mesmas seriam 



597 
 

SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE: um estudo com os usuários de um hospital psiquiátrico. p. 582-613. 
 

utilizadas apenas para propósitos científicos e acadêmicos. As entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas. 

 
9.2 Entrevista com os usuários dos setores clínico e administrativo 

Foram entrevistados os usuários chefes dos setores de 

almoxarifado, de psicologia, de psiquiatria, de terapia ocupacional, de 

fisioterapia, de recepção, de enfermagem, de contabilidade, da livraria, da 

educação física, da farmácia e da clínica geral. Para todos, fez-se uma simples 

pergunta sobre qual a opinião do entrevistado com relação à ajuda que o 

sistema traz a instituição, e para o setor em particular. Parte das respostas está 

disponível na Tabela 1 a seguir: 

 

 
 

Tabela de resultados 

 

Almoxarifado ...Nós implantamos sistema de localização, sistema automático de requisição, que antes era manual. Facilidade no controle 
melhor no estoque e também no gerenciamento de custo nos setores, que é uma ferramenta que dá para trabalhar 
calculando certo o que vai para cada setor, tendo os relatórios certos para basear o que está gastando... 

Psicologia ...agilizando o contato que a gente tem na parte da escrita, que são evoluções, eu já não preciso mais ir a outros setores 
pra buscar a pasta desse paciente para eu saber dele, posso acessar de onde eu estiver no hospital. Inclusive próximo ao 
paciente, então isso ficou excelente. Agilidade e a eficiência mesmo... 

Psiquiatria ...benefício é modernização, do papel para o sistema. Escrever a caneta é uma coisa que já vai ficando para trás mesmo. 
Então fica muito mais ágil, de rápido acesso, o sistema tem uma interface muito amigável, resumidamente a gente ganha 
tempo. É o papel da informática pra gente, fazer o serviço grosseiro, repetitivo. Então ele faz isso muito bem. Eu utilizo 
para fazer as evoluções dos pacientes e as prescrições das receitas, que já sai impressa. Facilita muito, estou me dando 
muito bem com o programa... 

Terapia 
ocupacional 

...O tempo que a gente economiza é gigantesco, por exemplo: prontuário, antes tinha que ficar indo em setores, procurar, 
ver se estava lá, se não tivesse tinha que anotar, lembrar porque tínhamos que fazer. Então, nisso o Tasy facilitou demais. 
Para fazer pedido para a manutenção, TI, requerimento de material... Às vezes você vai ao setor, a pessoa não está lá, 
porque aqui o hospital é muito grande. Atualmente, você vê no sistema se o que você solicitou foi executado, se não foi... 

Fisioterapia ...Bom, o que eu uso nele mais é prontuário eletrônico, pedidos de almoxarifado, comunicação de OS, tanto para a TI 
quanto para a manutenção. E assim, agilidade, porque no meu setor era um esquema assim: tinha que terminar os 
atendimentos do dia, o senhor Luiz reservava ali 20 minutos só para buscar prontuário. Ai ele buscava em 20 minutos, 
porque até pegar todas as pastas, em três setores no mínimo, que era os atendimentos do dia: geriatria, as vezes SUS, 
agudo masculino, agudo feminino... Onde tivesse paciente ele tinha que buscar prontuário. Ele trazia pra mim, e era mais 
uma meia hora pra fazer, então você imagina o tempo que eu levava com prontuário todo dia. Esse momento eu tinha que 
reservar, então era atendimento que eu tirava de paciente, né?... 

Recepção Pra nós foi muito bom, porque a gente consegue colocar muitos dados que antes não tinha capacidade. E com esses dados 
completos dá para atender todo o hospital: serviço social para falar com a família, psicologia para atender o paciente 
melhor. Então, para todo o hospital foi bom. E a gente usa no dia a dia mais para cadastro, internação 
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Através da análise de conteúdo das respostas dos entrevistados, 

verifica-se que os usuários estão satisfeitos com o sistema. Setores como o da 

psicologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, e da educação física 

economizam tempo recuperando informações dos outros setores no próprio 

sistema, sem ter que necessariamente se deslocarem fisicamente.  

Já setores como o do almoxarifado, da farmácia e da livraria 

conseguem se beneficiar de geração de relatórios automáticos por realizarem 

ações de cadastro digitalmente, ao contrário das anotações em papel antigas, 

que não permitiam um maior controle e com mais agilidade. No setor de 

contabilidade percebeu-se a presença das tomadas de decisão apoiadas pelo 

sistema, de posse de relatórios e controle de centros de custos.  

Enfermagem Desde que foi implantado o sistema, pra gente a qualidade de serviço aumentou demais, até mesmo pela praticidade de 
uso. Na questão da enfermagem, que é a minha área, a gente faz a parte de anamnese, de prescrições de enfermagem... 
Então a forma de trabalho, sua agilidade e a eficiência aumentou muito desde que uma parte a gente fazia escrita e leva-se 
muito tempo. Com o sistema, o trabalho ficou muito mais rápido. Eu acho que pro hospital foi um ganho muito grande, 
interligou todos os setores 

Contabilidade Olha, do sistema que a gente usava para o atual o que diferenciou, foi a ferramenta mais abrangente, por exemplo: eu 
tenho condições de saber relatórios mais apurados, a contabilidade foi mais minuciosa, com a possibilidade de agregar 
mais informações. Porque o outro era mais simples: apenas débito e crédito. Têm lotes, relatórios... A diferença de um 
para o outro era fazer a contabilidade de custo, nós não estamos fazendo agora, mas o sistema tem essa ferramenta. 
Distribuir centro de custo, direcionar setores, qual setor que usou, que momento ele pediu tal produto ou informação de 
internação. 

Livraria No meu trabalho, uso todas as funções, tudo que eu faço é no sistema. Hoje com as modificações que teve, facilita o 
controle de estoque, a parte de relatórios, do faturamento facilitou para dar baixa. A questão dos contribuintes, ajudou 
muito. Antes era tudo manual, hoje o sistema gera tudo sozinho, só controlo entradas, baixas. É ótimo, agora eu tenho 
tempo para cuidar da editora e outras coisas, como esse aperfeiçoamento que teve, facilitou minha vida. 

Educação 
Física 

...um serviço que eu fazia que era a evolução, eu fazia no prontuário do paciente, eu gastava um período. Então se eu for 
evoluir os pacientes do HD, às vezes eu gastava duas horas para fazer pasta por pasta, manuscrito... Tinha que estar 
passando, fazendo uma leitura das evoluções anteriores, para saber se a minha evolução estava mais ou menos coerente 
com a da equipe... Sendo assim, gastava umas duas horas ou mais e as vezes eu não conseguia terminar. Com o Tasy, em 
trinta minutos eu faço a evolução do HD, porque daqui da minha sala já olho todas as evoluções: da psicóloga, da 
assistente social, do médico. Aí eu concluí que ele não é um “bicho de sete cabeças”, é um facilitador... 

Farmácia Hoje, eu acho que ele é a alma da farmácia, sem ele a gente já entraria em pânico. Porque tudo se baseia nele, nós 
controlamos o estoque, entrada e saída, recebemos as prescrições por ele. Então não dá pra ficar sem ele. Ele agiliza 
muito. Eu trabalho com ele direto. Eu controlo estoque, custo, relatório, sabe pra onde vai. Tem noção de quanto gasta, 
estatística de uso... 

Clínico Geral Ele atende as finalidades a que se propõe, uniformiza as prescrições, grava evoluções, dá para consultar evoluções 
anteriores, copiar prescrição. E isso pra mim é fantástico, porque tudo que te ajuda a ganhar tempo pra mim é um ponto 
positivo, então o fato de poder copiar a prescrição, copiar a evolução mudando alguns detalhes é muito mais rápido do que 
começar do zero todo dia, toda vez que for fazer.  
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Finalmente, setores médicos como a psiquiatria e a clínica médica 

beneficiam-se das prescrições e evoluções sendo realizadas uniformemente, e 

de maneira digital.  
 

8.3 Entrevista com gerente de TI 

 

O objetivo dessa seção é apresentar alguns pontos significativos 

no uso de ERP em instituições voltadas ao ramo da saúde. Para tanto, são 

exibidos os resultados obtidos através de uma entrevista com um gerente de TI 

em um hospital Alfa em Franca/São Paulo.  

Nesse aspecto, a pesquisa qualitativa abordou questões variadas 

desde a escolha de adoção do ERP Tasy até problemas relacionados à 

customização, aspectos de não aderência e barreiras impostas pelos próprios 

usuários. 

De acordo com o profissional entrevistado, o sistema integrado de 

gestão foi selecionado pela facilidade de parametrização, atributo esse que se 

alinha com o nicho específico do hospital: psiquiatria.  

Ressalta-se que nenhum sistema abarcou todas as necessidades 

encontradas na instituição, porém, sua escolha foi baseada no ponto positivo 

existente na maior facilidade de adaptação com a regra de negócio local. 

Como ponto negativo, apresenta a dificuldade de compreensão da 

interface para usuários leigos, questão que já está sendo corrigida com 

mudança de linguagens, por exemplo: o prontuário eletrônico do paciente para 

HTML5 baseado em pesquisas e experiências dos próprios usuários, sendo 

assim, médicos, enfermeiros, nutricionistas estão participando de maneira ativa 

desse projeto.  

Nesse ponto, percebe-se também que o prontuário eletrônico do 

paciente no hospital pesquisado apresentou dificuldades relacionadas à 

indecisão entre os usuários sobre um possível impacto negativo na sua 

comunicação com o paciente, temendo que o uso da tecnologia anulasse o 

contato com o enfermo em uma consulta médica, por exemplo.  

Porém, esses conceitos foram dissolvendo-se à medida que os 

benefícios foram sobrepujando-os, já que o médico ao utilizar o PEP consegue 

ter acesso ao histórico do paciente, podendo analisá-lo não apenas pelo 
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desajuste atual, mas por um conjunto de antecedentes que completam o 

diagnóstico final. Percebendo assim, doenças cognitivas no círculo familiar ou 

simplesmente pessoal, entre outros. 

No que diz respeito a não aderência do sistema integrado de 

gestão, a área destinada à lavanderia e rouparia abrangem esse tema, uma 

vez que o ERP é desenvolvido para hospitais em geral e a instituição lida com 

vestes e enxovais que são próprios dos pacientes, compreendendo um volume 

alto de distribuição e armazenamento. Os pacientes por sofrerem de 

transtornos mentais, não tem discernimento de pertences pessoais, dividindo 

com outras pessoas e até perdendo-os. Por questões econômicas, ainda não 

foi adquirido nenhum sistema.  

Outros campos no hospital que o sistema não abarca são 

recursos humanos e departamento pessoal, mas nesse caso foi adquirido um 

sistema denominado Sênior, que faz folha de pagamento, controle de ponto, 

módulos de medicina do trabalho, segurança, entre outros. Ressalta-se que, 

apesar de não auxiliar nesses pontos apresentados, o ERP ajuda com módulo 

de processamento de custos, bussines inteligence.  

A customização no ERP é realizada quando é necessário realizar 

alterações gerais, mas cobram as horas a nível de gratuidade a pagamento. O 

outro sistema sempre cobra quando há atualização. Entretanto, não existem 

muitas alterações já que o segmento do hospital é peculiar e em muitos casos 

o valor é alto.  

Segundo o gerente de TI, dificuldade encontrada em integrar 

áreas que não se encontram informatizadas é a resistência. Aspecto não 

particular ao hospital, mas muitos usuários temem os efeitos que a mudança 

possa provocar. Surge assim, a necessidade de quebra de paradigma e um 

fator que colabora excepcionalmente para isso é a diretoria analisar e aceitar 

um projeto relacionado à tecnologia, auxiliando seu desenvolvimento. 

Quando questionado sobre em que área o ERP poderia oferecer 

uma maior contribuição, comparando a área clínica com a administrativa, o 

profissional entrevistado afirma que ambos os setores são beneficiados. Em 

algumas situações o usuário não se beneficia de maneira ampla das 

funcionalidades do sistema por desconhecimento, algo que vem sendo alterado 

com treinamento e reestruturação de projeto. 
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A equipe de TI do hospital também mantém como meta mostrar 

aos usuários que a instituição trabalha de maneira sistêmica, em conjunto, e 

apesar manipularem os dados por um meio eletrônico, a origem dos dados, 

consequentes equívocos ou acertos não estão diretamente relacionados a TI, 

mas sim na origem que em os dados foram inseridos. Assim, um paciente que 

está com médico incorreto, mostra um problema com cadastramento na 

recepção, entre outros exemplos.   

Assim, o gerente de TI considera o ERP ferramenta fundamental 

para a manutenção e desenvolvimento da instituição, não só para o corpo 

clínico, como para outras áreas do hospital.  

 

Considerações finais 
 

Este artigo apresentou as opiniões de satisfação de 13 usuários 

profissionais da área administrativa e clínica que fazem uso de um sistema 

integrado em saúde de uma instituição em saúde na área psiquiátrica da 

cidade de Franca/SP.  

Destacou-se, dentre outros aspectos positivos, a facilidade de 

recuperação de dados entre setores diferentes dentro do sistema, o que 

aumentou significativamente o tempo da presença do usuário com o paciente, 

pois não mais é necessário o deslocamento para obtenção de documentos 

físicos em locais distantes na empresa. 

Apesar de não citado pelos entrevistados dos setores 

administrativos e clínicos, mas abordado pelo responsável de TI no hospital, 

alguns aspectos ainda precisam ser melhorados e merecem atenção. Por 

exemplo, alguns usuários ainda apresentam dificuldades de compreensão da 

interface gráfica atual do sistema. 

Além disso, alguns usuários ainda resistem e temem os efeitos 

que a mudança da informatização pode provocar no dia-a-dia dos profissionais. 

Outro problema citado foi a não aderência do sistema para os setores de 

lavanderia, rouparia e departamento pessoal. Neste caso, a aderência ou não 

dos setores depende do reconhecimento das pessoas como corresponsáveis 

pela gestão do sistema. 
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Finalmente, este trabalho dará sequência às suas atividades 

fazendo uso de 6 atributos-chave de qualidade de software propostos pela ISO 

9126: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, 

e portabilidade. Estes atributos serão utilizados para quantificar a satisfação 

dos usuários do hospital psiquiátrico (Cordeiro e Moli, 2014).  
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ANEXO I 

1. Porque a escolha do Tasy? 
Na verdade o Tasy foi inserido na empresa em 2006 e eu ainda não estava 
presente, mas ele foi escolhido pela facilidade de parametrização, porque a 
gente tem um nicho muito específico aqui que é psiquiatria, que tem algumas 
particularidades e a maioria dos sistemas são montados mais pra hospitais 
gerais ou algumas outras especialidades como oncologia, endocrinologia. A 
psiquiatria em si não tem nenhum sistema ou ERP grande que faça esse tipo 
de parametrização, já o Tasy não é totalmente apropriado, mas ele é bem mais 
parametrizável do que algumas outras ferramentas no mercado. Então a gente 
conseguiu inserir ele e lógico que existem algumas áreas que são comuns com 
outros hospitais, por exemplo: contábeis, financeira, recepção, mas na parte 
assistencial com o cliente é bem mais específico e o Tasy tem se mostrado 
bom nesse ponto. 

2. A empresa já havia utilizado outro sistema antes?  
A TI do hospital é uma TI nova, o que seria isso? É nova desde 2001, 2002. 
Nova em termos, quando começou a ascensão de sistemas integrados em 
hospitais. Vários já tinham desde 1997, 1998. A princípio era um sistema 
próprio, que foi a pessoa que instalou na época que fazia. Depois foi optada 
por um sistema mais de gestão, que não dava consistencial, era o sistema JR e 
posteriormente o Tasy. 

3. Quais são os pontos positivos e negativos apresentados pelo ERP? 
Bom, o ponto positivo é a questão já falada de parametrização, um sistema que 
tem uma facilidade de se parametrizar conforme a regra de negócio de cada 
estabelecimento e atualmente eu já conheço o Tasy há bastante tempo, no 
começo eu não pensava assim, mas atualmente pela falta de atualizações da 
desenvolvedora tem se mostrado com pouco de dificuldade em nível de 
interface para o usuário final, que não é tão simples para usuários mais leigos, 
porém está sendo corrigido. O sistema é desenvolvido em Delphi só que os 
desenvolvedores estão agindo em conjunto e desenvolvendo um sistema em 
Java, que vai ter uma interface mais amigável e ser um pouco mais rápido. 
Em contrapartida, eles também estão desenvolvendo um prontuário eletrônico 
em HTML 5, que é totalmente analisado por médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, profissionais que realmente utilizam o sistema e 
sendo desenvolvido em cima do que eles estão passando. Então é uma análise 
de requisitos das próprias pessoas que usam, baseadas em pesquisas, em 
experiências que estão fazendo. 

4. Quanto tempo leva para implementar o sistema, incluindo treinamento?  
Varia, depende de cara área. Quais são as mais difíceis? A área onde a gente 
tem usuários não muito habituados a utilizar o sistema, médicos, enfermeiros. 
O sistema a nível de auxílio ao assistencial, ao cliente ainda é subutilizado pelo 
corpo clínico. Esse paradigma começou a ser quebrado agora, com alguns 
incentivos do governo, como assinatura digital, a impressão de prescrições, 
então é ainda bem novo para a maioria dos médicos. É um conceito 
amadurecido, mas para a maioria dos médicos é muito novo. Pode durar de 
quinze dias a um mês, no mínimo. Agora outras partes que estão mais 
habituadas, financeiro, contábil, recepção, farmácia, já é mais tranquilo, porque 
elas já vêm com certa mentalidade que elas vão usar um sistema 
computacional para fazer o dia a dia. Hoje, dificilmente você vê uma 
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contabilidade fechando um balancete na mão, fazendo um livro fiscal na mão. 
A nível administrativo já é bem mais amadurecido isso.  

5. Como sistema ERP trabalha com o gerenciamento de internação e 
consultas? 

Todos os pacientes ou clientes que entram aqui é feito uma entrada que utiliza 
um cadastro único, e esse atendimento fica disponível para todas as áreas: 
farmácia, corpo clínico, etc. Então ele vai ficar no período que estiver internado 
com esse atendimento, quando ele tiver alta, finaliza esse procedimento. Outra 
situação que por ventura o faça voltar a esse atendimento, já vai usar o mesmo 
cadastro e ser criado um novo atendimento, onde você, através do cadastro de 
pessoa física possa mapear todo o histórico do paciente no hospital. Já em 
consultas é nível mais baixo, mas quando se diz de alta é até automática, 
porque em hospitais gerais o volume de consultas é alto, então não compensa 
dar alta em todo o paciente, nesse caso a alta é automática, é mensurado o 
tempo médio de um paciente no hospital e depois de três, cinco horas, por 
exemplo, e estabelecem um período de alta automática. 

6. Como o sistema trabalha com o fluxo de pacientes e quais são os 
recursos que ele disponibiliza para que os setores agilizem seus 
processos mediante a estadia do paciente? 

O sistema, quando você faz a entrada do paciente, divide de acordo com cada 
setor gerando uma ocupação hospitalar, esse setor é feito a estrutura de 
ocupação, onde facilita cada profissional que vai buscar o paciente 
posteriormente a, vamos supor: é o setor de pacientes clínicos vai entrar lá e 
procurar o paciente em uma gama menor, de 300 pacientes internados, 20 
estão no setor geriátrico, 50 no setor SUS de pacientes agudos... Então ele faz 
distribuição de ocupação hospitalar. Onde todos os setores tem essa estrutura 
e facilita a busca dos pacientes através disso. 

7. Além disso, é utilizado o prontuário eletrônico do paciente? Como isso 
afeta na relação do hospital com o paciente?  

É utilizado. Hoje a grande dificuldade de relação entre paciente e médico é a 
questão da comunicação mesmo como: entender a prescrição médica pela 
letra... A princípio havia aquela questão da humanização ser extinta, com a 
utilização de sistemas integrados em um ERP de saúde, só que é um mito. 
Porque vem do profissional, ele pode ficar simplesmente olhando para o 
computador ou dar atenção e simultaneamente ir fazendo o prontuário, então 
isso é profissional, não do sistema. O contato do profissional com o cliente é o 
mesmo, o que melhora é o controle de informações, a acessibilidade por parte 
do médico... Na hora que o paciente entrar na sala, o médico terá todo histórico 
de saúde dele, o SID anteriores, que é o cadastro internacional de doenças, 
seus hábitos, alergias, situações que já existem na família, etc. Portanto, ele já 
tem tudo isso na mão, antes ele tinha que entrar em um depósito, procurar, 
onde você tem milhões de prontuários, e procurar o do paciente em questão. 
Então hoje é mais fácil, onde ele tem todo esse histórico, vai conseguir dar um 
diagnóstico mais apropriado. Vendo que ele tem incidência de esquizofrenia, 
aponta situações onde pode ser depressivo, ou ter algum transtorno bipolar, 
enfim, já vai ter no sistema de situações anteriores e vai facilitar o atual 
diagnóstico dele. 

8. ERP contribui mais na área administrativa ou clínica?  
Em ambas as partes. Todos os usuários relatam e a gente vê através de 
estatísticas e índices do sistema que o tempo que é utilizado para fazer cada 



606 
 

Larissa Aparecida Malta Pereira ; Daniel Faciollo Pires 
 

ação é muito maior com o sistema, então ele auxilia todas as áreas, onde o 
usuário tenha a competência de estar utilizando também, porque tem algumas 
áreas que até por desconhecimento, não usam todo o potencial que o sistema 
pode dar na área, e isso vem sendo tratado com treinamento, com 
reestruturação de projeto junto cada área. Assim as duas áreas encontram 
recursos no sistema o auxiliam de maneira muito boa. 

9 Existe um PACS na unidade? Existe um Sistema de Auxílio ao 
Diagnóstico na Unidade? 

Não, porque nós somos de nicho específico que é a psiquiatria, então não seria 
viável economicamente. Por isso, todo paciente que tem um problema clínico, 
como: fraturou mão ou tem que fazer uma tomografia pulmonar, vai para um 
hospital clínico, porque aqui seria um investimento de alto. 

10 Existe alguma área em que o ERP não conseguiu atender e foi preciso a 
aquisição de outro sistema? 

Nós não adquirimos ainda, mas a área que o sistema não conseguiu atender é 
a lavanderia e rouparia. No caso do ERP, por ser desenvolvido para hospitais 
em geral, lida com rouparia e enxoval que é do próprio estabelecimento. Aqui 
se lava, faz a distribuição e armazenamento de roupas dos pacientes, sendo 
um volume alto. Os pacientes por terem transtorno mental, comportamental, 
não tem discernimento no sentido de troca de tênis um com outro, deixando o 
controle difícil. Você manda um chinelo para o paciente ele volta sem, é bem 
complicado esse tipo de controle. Nós tínhamos pensado em colocar algo até 
com RJID, um sistema que fizesse leitura, que colocasse sensores pelo 
hospital, conseguindo mapear cada peça de roupa, mas é um pouco caro, não 
alcançamos.  
Além disso, recursos humanos e departamento pessoal fogem bastante do 
escopo de saúde, por isso adquirimos um sistema chamado Sênior que faz 
folha de pagamento, controle de ponto, módulos de medicina do trabalho, 
segurança, etc. Foi preciso adquirir isso. Tem outros que o nosso sistema até 
tem, como: módulo de processamento de custos, bussines inteligence, auxilia 
mas também não é tão maduro quanto outras ferramentas players do mercado. 
Então, também procuramos sistemas que façam essa ponte. 

11 Qual é a dificuldade em integrar áreas que não se encontram 
informatizadas? 

A primeira dificuldade é a resistência. Hoje não só particularmente aqui, mas 
em todo lugar a resistência é muito alta. A pessoa que não utiliza o sistema, na 
hora que você fala que cogita isso, até pela questão de mudança, de controle, 
é uma quebra de paradigma mesmo. Há essa dificuldade e até esse medo: 
será que o sistema vai monitorar se você tá fazendo tudo certo? Por isso, 
primeiramente a diretoria tem que comprar a ideia, aceitar o projeto e encarar 
junto a TI. 

12 Como funciona o suporte técnico do sistema? Você considera eficiente? 
É eficiente, mas ultimamente, até pela quantidade de clientes que a nossa 
fornecedora tem, se mostra um pouco lento e entra em várias filas de 
prioridade e torna-se um pouco devagar. Nossa estrutura interna consegue dar 
um suporte muito melhor que o suporte do desenvolvedor. Nós só recorremos 
ao desenvolvedor quando há alguma coisa que não existe, não tenha sido 
implementado, em caso de dúvidas. 

13 No caso de uma eventual customização é possível fazê-lo diretamente 
no sistema, ou é necessário à solicitação do suporte técnico? 
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No caso da desenvolvedora, eles customizam quando a sua solicitação 
impacta outros clientes, se for em prol de um todo. Se não, eles também 
fazem, mas cobram as horas em nível de gratuidade e pagamento. Já o outro 
sistema (Sênior), eles sempre cobram a customização. Mas são poucas 
customizações que existem, até pela questão do nicho de psiquiatria que eles 
não aceitaram e o valor para alterações ficou muito alto. 

14 O ERP utilizado consegue, de fato, fazer com que as diversas áreas do 
hospital consigam trabalhar em conjunto de uma forma prática e 
eficiente?  

A gente vem trabalhando muito isso. Hoje as pessoas tem dificuldade de ter 
uma visão sistêmica da onde que surge a informação, quem a criou, quem a 
atualiza, alimenta e chegar ao fluxo da informação como um todo. Vamos 
supor: o paciente entra, faz o atendimento dele, a farmácia dispensa itens na 
conta, a enfermagem, a psicologia, os médicos lançam itens no prontuário do 
paciente, o faturamento analisa a conta... Então há todo um fluxo no 
atendimento do paciente. Mas muitos colaboradores ainda não conseguem 
chegar nisso, pensam: quem faz o cadastro? Se ocorrer um erro no cadastro, a 
quem eu vou recorrer? Na farmácia? Quem cadastra isso?  
Então, a gente vem fazendo um trabalho de realmente apontar isso, por 
exemplo: tem um paciente que está com médico incorreto, quem altera isso? A 
TI? Não, é a recepção, origem dessa informação. As pessoas pensam que 
todas as informações vêm da TI, mas é só um suporte, uma implementação, no 
caso origem de dados é cada setor. Esse é o nosso desafio. 

15 O ERP permite que as decisões de gestão e clínicas sejam tomadas de 
forma mais efetivas? Exemplifique 

Permitem, através de indicadores, de relatórios, eles demonstram em números, 
o auxílio do ERP, porque ele não “fala” o que você tem que fazer, mas auxilia a 
chegar em um resultado. No caso de médico, no nosso sistema tem algumas 
escalas onde o médico para obter se o paciente tem alguma patologia mental, 
vai fazer uma série de perguntas e no final essa escala processa e traz os 
possíveis resultados, a nível assistencial. Já em nível de administração, você 
tem toda a saúde financeira da empresa, todo o fluxo de logística, de estoque... 
Então isso auxilia muito, se não houvesse isso, seria muito mais complexo 
tomar alguma decisão de investimento, de corte de gastos, de liberação de 
recursos e tal. 
 

ANEXO II 

Entrevista com médico clínico do hospital – Rodolfo. 

1) O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Uso o Tasy há uns quatro anos e uso recursos do sistema como: evolução, 
prescrição e pedido de exame. No início tive dificuldade em aprender a 
manusear, como qualquer novidade. A tela era muito cheia, coisas que você 
nunca usa, até pegar o jeito. Mas o suporte técnico é eficiente. Como pontos 
negativos, eu acho que é muito detalhe, até você chegar no objetivo final, por 
exemplo: você quer prescrever uma dipirona de seis em seis horas, até você 
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chegar nisso, tem que escrever, clicar, selecionar, mudar... Eu tenho como 
parâmetro outros sistemas certos? O sistema de outro hospital (que participa) é 
muito mais rápido. É um sistema que eu particularmente prefiro, por ser mais 
rápido, porque entre pensar e rescrever o caminho dele é mais curto. Mas aqui 
pelo volume de dados é mais tranquilo. Já como pontos positivos, ele atende 
as finalidades a que se propõe, uniformiza as prescrições, grava evoluções, dá 
para consultar evoluções anteriores, copiar prescrição. E isso pra mim é 
fantástico, porque tudo que te ajuda a ganhar tempo pra mim é um ponto 
positivo, então o fato de poder copiar a prescrição, copiar a evolução mudando 
alguns detalhes é muito mais rápido do que começar do zero todo dia, toda vez 
que for fazer. 

ANEXO III 
 
 
Entrevista com responsável pelo setor de Farmácia – Renata. 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Hoje, eu acho que ele é a alma da farmácia, sem ele a gente já entraria em 
pânico. Porque tudo se baseia nele, nós controlamos o estoque, entrada e 
saída, recebemos as prescrições por ele. Então não dá pra ficar sem ele. Ele 
agiliza muito. Eu trabalho com ele direto. Eu controlo estoque, custo, relatório, 
sabe pra onde vai. Tem noção de quanto gasta, estatística de uso... Tudo isso 
uso nele. Hoje eu faço ate nele, eu acho isso muito bom. Eu acho que a gente 
ainda não conseguiu pegar tudo dele. Mas o que ele trouxe de melhoria para o 
dia a dia nosso e do hospital, é incalculável. Não tem jeito de mensurar de 
como era antes e agora. Não há como voltar o que era antes.  

ANEXO IV 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de educação física – Cidinha. 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Eu acredito que melhorou e muito a minha vida, porque antes de vocês da TI, 
tinha um profissional que passava a ideia que o Tasy era um “bicho de sete 
cabeças”, que as pessoas não sabiam lidar, mas eu acho que na verdade elas 
não tiveram treinamento. Só que o Tasy só funcionava para farmácia, 
contabilidade e recepção. E depois começou a implantar para o setor de 
educação física, então um serviço que eu fazia que era a evolução, eu fazia no 
prontuário do paciente, eu gastava um período. Então se eu for evoluir os 
pacientes do HD, às vezes eu gastava duas horas para fazer pasta por pasta, 
manuscrito... Tinha que estar passando, fazendo uma leitura das evoluções 
anteriores, para saber se a minha evolução estava mais ou menos coerente 
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com a da equipe... Sendo assim, gastava umas duas horas ou mais e as vezes 
eu não conseguia terminar. Com o Tasy, em trinta minutos eu faço a evolução 
do HD, porque daqui da minha sala já olho todas as evoluções: da psicóloga, 
da assistente social, do médico. Aí eu concluí que ele não é um “bicho de sete 
cabeças”, é um facilitador, pois no final do mês eu fecho e abro uma nova folha 
de frequência, que era outro serviço que eu fazia manualmente. Então, eu 
pegava a lista do senso, escrevia nome por nome, em uma folha de frequência 
que o hospital tinha feito na gráfica, e agora o último serviço que a TI fez pra 
gente foi essa folha que já sai atualizada, coloco a data que eu quero... Por 
isso um serviço que nas minhas folgas, entre um atendimento e outro, eu 
começava na segunda e só finalizava na sexta-feira. Porque era pouco o 
tempo. Hoje eu chego e em um minuto imprimo esse serviço e é só pegar 
pronto na impressora. Quando entro na ocupação hospitalar, eu vejo toda a 
população separada por áreas: clínica masculina e feminina. Quando 
atualizado meu senso, através dessa folha de frequência que a TI fez, só clico 
na data de entrada, vejo os últimos que entraram e já coloco na ficha. Ganhei 
muito tempo, o Tasy é um facilitador da minha vida profissional aqui dentro. 

ANEXO V 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de livraria – Cíntia. 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

No meu trabalho, uso todas as funções, tudo que eu faço é no Tasy. Hoje com 
as modificações que teve, facilita o controle de estoque, a parte de relatórios, 
do faturamento facilitou para dar baixa. A questão dos contribuintes, ajudou 
muito. Antes era tudo manual, hoje o Tasy gera tudo sozinho, só controlo 
entradas, baixas. É ótimo, agora eu tenho tempo para cuidar da editora e 
outras coisas, como esse aperfeiçoamento que teve, facilitou minha vida. 

ANEXO VI 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de Contabilidade – Xenia 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Olha, do sistema que a gente usava para o Tasy o que diferenciou, foi a 
ferramenta mais abrangente, por exemplo: eu tenho condições de saber 
relatórios mais apurados, a contabilidade foi mais minuciosa, com a 
possibilidade de agregar mais informações. Porque o outro era mais simples: 
apenas débito e crédito. Têm lotes, relatórios... A diferença de um para o outro 
era fazer a contabilidade de custo, nós não estamos fazendo agora, mas o 
sistema tem essa ferramenta. Distribuir centro de custo, direcionar setores, 
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qual setor que usou, que momento ele pediu tal produto ou informação de 
internação. 

ANEXO VII 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de enfermagem – Alessandra 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Desde que foi implantado o Tasy, pra gente a qualidade de serviço aumentou 
demais, até mesmo pela praticidade de uso. Na questão da enfermagem, que é 
a minha área, a gente faz a parte de anamnese, de prescrições de 
enfermagem... Então a forma de trabalho, sua agilidade e a eficiência 
aumentou muito desde que uma parte a gente fazia escrita e leva-se muito 
tempo. Com o Tasy, o trabalho ficou muito mais rápido. Eu acho que pro 
hospital foi um ganho muito grande, interligou todos os setores. 

ANEXO VIII 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de recepção – Carlos 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Pra nós foi muito bom, porque a gente consegue colocar muitos dados que 
antes não tinha capacidade. E com esses dados completos dá para atender 
todo o hospital: serviço social para falar com a família, psicologia para atender 
o paciente melhor. Então, para todo o hospital foi bom. E a gente usa no dia a 
dia mais para cadastro, internação. 

ANEXO IX 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de fisioterapia – Elaine 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Bom, o que eu uso nele mais é prontuário eletrônico, pedidos de almoxarifado, 
comunicação de OS, tanto para a TI quanto para a manutenção. E assim, 
agilidade, porque no meu setor era um esquema assim: tinha que terminar os 
atendimentos do dia, o senhor Luiz reservava ali 20 minutos só para buscar 
prontuário. Ai ele buscava em 20 minutos, porque até pegar todas as pastas, 
em três setores no mínimo, que era os atendimentos do dia: geriatria, as vezes 
SUS, agudo masculino, agudo feminino... Onde tivesse paciente ele tinha que 
buscar prontuário. Ele trazia pra mim, e era mais uma meia hora pra fazer, 
então você imagina o tempo que eu levava com prontuário todo dia. Esse 
momento eu tinha que reservar, então era atendimento que eu tirava de 
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paciente, né? Hoje, eu ganhei uma hora de atendimento, porque se não der pra 
fazer hoje, eu faço amanhã. Eu reservo uma hora por semana, não por dia 
mais. Por isso, o rateio ali foi muito interessante. Ganhei muito tempo de 
atendimento, ao invés dele buscar o prontuário, ele busca um paciente pra 
mim, ou dois ou três juntos. O rendimento de atendimento foi muito bom. Eu 
tomando cuidado para fazer na data certa para recolhimento para o SUS. 
Outras funções a gente de vez em quando utiliza, quando precisa, que é para 
pegar uma lista de pacientes de algum determinado médico, mas é esporádico. 
Outra coisa: para estar olhando diagnóstico, para conhecer o paciente melhor. 
A única coisa que acho que poderia melhorar e que em particular seria 
importante seria a foto, principalmente dos particulares. Porque a gente não 
conhece, e se você já chega sabendo o nome, a aparência dele, já sabe com 
quem está lidando. Nas reuniões, até lembrar, relacionar o nome do paciente 
com a sua fisionomia, é complicado. Mas se você já sai com isso gravado o teu 
atendimento com o paciente também é outro. Porque eu não fico como 
psicologia o tempo todo com ele, mas se eu busco no Tasy um recolhimento de 
história eu tenho outra abordagem com o paciente. Ele não vai me enganar, 
porque eu já sei o tipo de personalidade dele. Usar o Tasy foi um avanço 
imenso.  

ANEXO X 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de terapia ocupacional – 
Renata 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Eu acho que o primeiro benefício importantíssimo foi tempo. Que aqui a gente 
tem muitas atividades. Igual eu sou coordenadora de setor e atendo os 
pacientes, a gente não faz só uma função, alia outras funções. O tempo que a 
gente economiza é gigantesco, por exemplo: prontuário, antes tinha que ficar 
indo em setores, procurar, ver se estava lá, se não tivesse tinha que anotar, 
lembrar porque tínhamos que fazer. Então, nisso o Tasy facilitou demais. Para 
fazer pedido para a manutenção, TI, requerimento de material... Às vezes você 
vai ao setor, a pessoa não está lá, porque aqui o hospital é muito grande. 
Atualmente, você vê no sistema se o que você solicitou foi executado, se não 
foi. Eu poderia utilizar até mais o Tasy, mas eu não uso porque eu não sei 
algumas coisas, mas em relação a tempo, facilidade e praticidade é um 
sistema fácil de usar, não é difícil.  

ANEXO XI 

Entrevista realizada com médico psiquiatra – Ricardo 
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O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Bom, benefício é modernização, do papel para o sistema. Escrever a caneta é 
uma coisa que já vai ficando para trás mesmo. Então fica muito mais ágil, de 
rápido acesso, o Tasy tem uma interface muito amigável, resumidamente a 
gente ganha tempo. É o papel da informática pra gente, fazer o serviço 
grosseiro, repetitivo. Então ele faz isso muito bem. Eu utilizo para fazer as 
evoluções dos pacientes e as prescrições das receitas, que já sai impressa. 
Facilita muito, estou me dando muito bem com o programa.  

ANEXO XII 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de psicologia – Shirley. 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

Acredito que o Tasy está agilizando o contato que a gente tem na parte da 
escrita, que são evoluções, eu já não preciso mais ir a outros setores pra 
buscar a pasta desse paciente para eu saber dele, posso acessar de onde eu 
estiver no hospital. Inclusive próximo ao paciente, então isso ficou excelente. 
Para ter contato de pacientes que chegam para o meu atendimento, não 
preciso ir mais ao setor central que era na intercorrência, já posso ver de onde 
eu estiver. Também a questão do contexto de histórias, de alguns dados que 
eu precisava buscar com algum profissional, posso ver através dos dados que 
são colocados no Tasy. Acho que é isso: agilidade e a eficiência mesmo. Na 
psicologia também consegue chegar mais rápido a outro profissional as 
condições desse paciente, condição de risco, as vezes não dá para ver na 
pasta mas se ele já acessa o sistema, consegue ver isso, cuidado mais rápido.  

ANEXO XIII 

Entrevista realizada com responsável pelo setor de almoxarifado – Valnei. 

O que você acha o Tasy ajuda no seu setor de maneira geral e 
particularmente? Quais são as funções que você usa? 

O Tasy o que ele agregou para a fundação em si foi, vamos dizer a facilidade 
no controle melhor no estoque e também no gerenciamento de custo nos 
setores, que é uma ferramenta que dá para trabalhar o que está gastando. 
Para o setor, melhorou e muito, porque através do Tasy, nós calculando certo o 
que vai para cada setor, tendo os relatórios certos para basear implantamos 
sistema de localização, sistema automático de requisição, que antes era 
manual. A partir da implementação do Tasy, já começamos a trabalhar com 
esses sistemas. E pra mim, pessoalmente é uma excelente ferramenta, porque 
antes você pensava em fazer algo, você tinha que fazer manuscrito, menos 
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ágil. Agora com o sistema é muito mais prático. E a facilidade maior é que ele 
se adapta, as vezes quer fazer algo para melhorar ou mudar um processo no 
estoque, dispensação de material, pode estar adequando o sistema ao que 
você precisa. Vejo isso como um dos pontos mais positivos do Tasy: a 
adequação dele no que se precisa no dia a dia.   
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INTRODUÇÃO 

 

Pode-sedividir o inteiro em várias partes, as quais representarão a 

mesma quantidade.  No caso da existência de frações diferentes que 

representam a mesma quantidade, diz-se que estasse referem a frações 

equivalentes. Apenas uma condição para que existam frações equivalentes é 

que elas pertençam ao mesmo inteiro.  

Para saber se duas ou mais frações são equivalentes, aplicam-

seos princípios de simplificação conhecidos, ou seja, dividir o numerador e o 

denominador pelo mesmo número, reduzindo a fração na forma irredutível. Se 

as formas irredutíveis forem idênticas, pode-se dizer que as frações são 

equivalentes. Exemplos:  

 

                                                           
1 Aluna do 5º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e bolsista 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática  
2 Aluno do 3º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e bolsista 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática 
3 Aluno do 1º semestre do curso de Matemática do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e bolsista 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática 
4  Professora mestre do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e coordenadora de área 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática 
5 Professora doutora do Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF) e coordenadora de área 
PIBID/CAPES/Uni-FACEF do subprojeto de Matemática 
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Os educadores, em geral, conhecem as dificuldades encontradas 

para que se tenha um ensino de qualidade em suas respectivas áreas. No 

casodos conteúdos matemáticos ensinados no Ensino Fundamental, uma das 

dificuldades encontradas pelos alunos é a aprendizagem de frações. Tendo em 

vista essa dificuldade, o objetivo do presente artigo é apresentar algumas 

propostas de atividades diferenciadas para o ensino de frações e números 

decimais, visando assimpropiciar aos alunos uma aula mais interessante e 

prazerosa, despertando o interesse dos mesmos através de explicações 

coerentes e de fácil entendimento. 

 

1. Histórico das frações 

As frações surgiram da necessidade de marcações das terras as 

margens do rio Nilo, no Egito. No período de chuva, entre julho a setembro, o 

rio inundava as terras, levando a marcação. Essas marcações eram feitas 

pelos geômetras do faraó. E os números fracionários vieram para auxiliar e dar 

mais precisão nas marcações. 

 

2. Atividades 

2.1 Atividade1: Frações Equivalentes 

Objetivo: A primeira atividade realizada com os alunos do 7º foi uma avaliação 

diagnóstica sobre o conteúdo de frações equivalentes com o objetivo de 
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verificar o que eles já sabiam, ou seja, verificar o conhecimento prévio referente 

ao conteúdo que iria ser trabalhado. 

Procedimentos adotados: Para tanto, primeiramente, explicou-se aos alunos 

a atividade e como esta deveria ser feita e, posteriormente, entregou-se uma 

folha com exercícios sobre fração para cada aluno. Conforme surgiam dúvidas 

sobre a realização da tarefa, os licenciandos-bolsistas explicavam novamente o 

que deveria ser feito.  
Materiais utilizados: Folha, lápis, borracha, lousa, giz e apagador. 

 
Exemplo da Atividade 1 

 
Nome: __________________________ Data: ____/____/_____  7º ano C 

Atividade 01 – Frações Equivalentes 

OBS: Frações equivalentes são frações diferentes que representam a mesma 

parte do inteiro 

1. Nas figuras abaixo, pinte a porção correspondente das frações dadas. 

Escreve em baixo a fração correspondente, e observe se elas são 

equivalentes. Frações:1
2
2
4
3
6
4
8
5
10

 

 

 

2. Nas figuras abaixo, pinte a fração correspondente às frações dadas. 

Escreva a fração correspondente ao lado e observe se elas são 

equivalentes. Frações:      1
3
2
6
3
9
4
12

5
15
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3. Nas figuras abaixo, pinte a fração correspondente às frações dadas. 

Escreva a fração correspondente em abaixo e observe se elas são 

equivalentes. Frações:      1
5
2
10

3
15

4
20

5
25

 

 

 

 

 

Análise do desempenho por questão 

Alunos Acertos 
1 2 
2 3 
3 0 
4 2 
5 2 
6 2 
7 1 
8 3 
9 3 
10 2 
11 1 
12 3 
13 0 
14 1 
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Observação: Embora todos os alunos tenham feito à atividade proposta 

observamos que tinham inúmeras dúvidas uma vez que 65% dos alunos 

acertaram entre (2 a 3) questões , 30% acertaram entre (2 a 1) questão e 5% 

dos alunos não acertaram nenhuma questão. 

2.2 Atividade 2: Atividade de frações equivalente 

Objetivo:Ensinar o conteúdo de frações equivalentesde forma diferenciada. 

Procedimentos adotados: Esta atividade foi realizada em duas aulas. Na 

primeira aula, foi explicado aos alunos do 7º ano pelos licenciandos-bolsistas, o 

que são e como trabalhar com frações e números decimais.Depoisseparou-se 

os alunos em grupos e foi distribuído a cada um deles um cartão com uma 

fração. Posteriormente, colou-secartolinas na lousa, as quaistambém 

continham vários cartões com frações. Foi explicado a eles que deveriam 

encontrar,dentre as frações da cartolina,a fração equivalentea que estava no 

cartão que estava com eles. Depois deveriam ir à lousa, um de cada vez, e 

colar a sua fração abaixo da fração equivalente que estava na cartolina.Na 

segunda aula, deu-se continuidade a atividade separando os alunos em grupos 

e pedindo para que fizessem as divisões entre o numerador e denominador das 

respectivas frações e verificar se tinham feito a colagem certa em cada 

cartolina. 

Materiais utilizados: Lousa, giz, cartolina, cola, caderno, lápis, recortes, 

tesoura e fita adesiva.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Acertos

Colunas2

Colunas1
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Fotos da Atividade 2 

 

 

 
 

 

 
 
 

2.3 Atividade 3: Bingo e dominó de frações equivalentes 

Objetivos: Fixar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo abordado 

nas aulas anteriores, utilizando uma atividade diferenciada. 
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Procedimentos adotados: Primeiramente, foi explicado aos alunos o que é e 

como funciona um jogo de bingo. Depois foram distribuídas para os alunos 

cartelas de bingo contendo frações, as quais haviam sido elaboradas pelos 

licenciandos-bolsistas.Emseguida começou-se a aplicar o bingo. A cada rodada 

era sorteada uma fração e os alunos deveriam verificar se na cartela deles 

havia a fração sorteada. Se houvesse, eles deveriam fazer a divisão para 

encontrar o número decimal correspondente à fração. Quando algum aluno 

tinha dúvida da operação de divisão, os licenciandos-bolsistas faziam a conta 

na lousa para poder explicar melhor para quem ainda tinha dificuldades. Depois 

de terminado o bingo,oslicenciandos-bolsistas aplicaram o dominó de frações 

equivalentes, separando os alunos em grupos e explicando como seria o jogo. 

Ao perceberem que alguns alunos estavam com dificuldade de entender e 

jogar o dominó, cada licenciando-bolsista se inseriu em um grupo para jogar 

eajudar na dificuldadeque cada um tinha. 

Materiais utilizados: Lousa, giz, apagador, cartela do bingo e dominó. 

 

 

 

Exemplo de Cartela de Bingo de Frações 

 
 
𝟐
𝟑 
 

 
𝟐
𝟔 
 

 
𝟖
𝟏𝟔 

 
𝟓
𝟏𝟏 

 
𝟑
𝟗 

 
𝟓
𝟏𝟓 

 
𝟕
𝟐𝟏 

 
𝟒
𝟐𝟏 

 
𝟓
𝟐𝟓 
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𝟔
𝟏𝟖 

 

 
𝟐
𝟔 
 

 
𝟏𝟐
𝟏𝟖 

 
𝟏𝟓
𝟐𝟏 

 
𝟓
𝟏𝟏 
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Exemplo do Dominó de Frações 

 

2.4 Atividade 4:  Resolução de exercícios sobre  frações e decimais. 

Objetivos: Avaliar se houve melhora no desempenho acadêmico referente ao 

conteúdo de frações e números decimais. 

Procedimentos adotados: Foi entregueuma folha com diversos exercícios 

para cada aluno para que resolvessem individualmente. Conforme as dúvidas 

apareciam, os licenciandos-bolsistas ajudavam os alunos. 

Materiais utilizados: Lousa, giz, apagador, folha, lápis e borracha. 
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Exemplo da atividade 4 

 

ATIVIDADE FRAÇÕES E DECIMAIS 

         NOME: _________________________________     DATA: __/__/___ 

1) Represente as frações na forma decimal. 

a) 
52
100

  =                    d)10
3

  =   

 

b) 
7
10

 =  e)5
3
 = 

 

 

c) 
4
27

=                             f) 6
13

 =  

 

2) Escreva nas formas fracionaria e decimal o número expresso por: 

a) Oito décimos=  

b) Quarenta e dois centésimos = 

c) Duzentos e vinte cinco milésimos=  

d) Quatro inteiros e seis centésimos = 

 

3) Escreva uma fração equivalente a 1
2
que tenha denominador 100. Em 

seguida, escreva a representação decimal dessa fração. 

 

 

4) 10 centavos representam que fração em 1 real? 

 

 

5) 1 centavo representa que fração de 1 real? 
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Análise do desempenho por questão 

Questões Acertos Erros 
 1 a) 15 0 
 b) 14 1 
 c) 7 8 
 d) 7 8 
 e) 8 7 
 f) 6 9 
 2 a) 12 3 
 b) 15 0 
 c) 7 8 
 d) 5 10 
 3 10 5 
 4 10 5 
 5 8 7 
 

 

Observação: Os resultados dos 15 alunos de fizeram a atividade foram 
animadores, uma vez que 80% acertaram entre (4 a 5) questões e 20% 
acertaram pelo menos 3 questões. 

 

CONCLUSÃO 

Verificou-seque, embora os alunos tenham conhecimentos sobre 

números naturais, em geral, apresentam dificuldades no entendimento de 

números que representam menos que um inteiro. Ao trabalhar com atividades 

diferenciadas, as quais trabalham os conteúdos matemáticos de forma lúdica, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 a) b) c) d) e) f) 2 a) b) c) d) 3 4 5

Acertos

Erros
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pôde-se perceber que os alunos demonstram maior interesse e motivação, o 

que facilita o processo ensino-aprendizagem.  

Também verificou-se que trabalhar com frações, frações 

equivalentes e números decimais exige paciência e dedicação, uma vez que 

são conceitos que exigem tempo para estabelecer relações pertinentes 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação de crateras de erosão do solo ocorre em praticamente todo o Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo, na maioria das vezes, associada aos 

seguintes fatores: uso do solo, substrato geológico, tipo de solo, características 

climáticas, hidrológicas e, também, do relevo da região em questão – sendo, na 

maioria das vezes, atribuído também às mudanças ambientais induzidas pela 

atividade humana. (GOMES; FILIZOLA; BOULET, 2003). 

 
Quando à origem dos processos erosivos iniciais, entende-se que os 
mesmos têm sua gênese tanto por processos naturais que são constituintes 
da formação do relevo terrestre (como também são naturais os fenômenos 
climáticos que regem a dinâmica erosiva inicial), tanto por práticas/usos 
indevidos do solo por parte do homem, acelerando assim tal processo. 
(CONRADO; CRISPIM, 2011, p. 2) 

 

Segundo GUERRA (1999) apud CONRADO; CRISPIM; MERCIAL (2011) 

pode-se constatar a ocorrência do processo de erosão dos solos em praticamente 

toda a superfície terrestre – entretanto, no caso de áreas com clima tropical, onde os 

totais pluviométricos superam às demais regiões do planeta, o desenvolvimento 

destas grandes áreas afetadas pela erosão é mais frequente. 

Este processo de deterioração da superfície do solo tem sua formação a partir 

de uma ação evolutiva – sendo definidos, por Carvalho; Lima e Mortari (2001) em 

ordem cronológica, por: erosão laminar, sulcos, ravinas e, finalmente, voçorocas, 

sendo este último o pior estágio do processo erosivo. 

Problemas quanto à degradação do solo podem ser observados tanto em 

áreas agrícolas quanto em áreas urbanas e podem ser considerados como um dos 

mais relevantes problemas ambientais dos dias de hoje, havendo ocorrência em 

inúmeras partes do país – ocorrendo como “consequência do manejo inadequado 
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dos mesmos ou da implantação de obras de engenharia e saneamento sem os 

devidos cuidados”. (CARVALHO; LIMA; MORTARI, 2001, p. 1) 

 
A VOÇOROCA DO LÍBANO EM FRANCA - SP 

 

A cidade de Franca encontra-se situada na região nordeste do Estado de São 

Paulo, em uma área de aproximadamente 605, 679 km², com uma estimativa de 

população de 318.640 mil habitantes (IBGE, 2010).  

De acordo com o IPT (1995), a cidade possui 14 áreas de voçorocas em seu 

perímetro urbano, sendo considerado um dos municípios mais problemáticos do 

Estado de São Paulo quanto aos processos erosivos do solo. 

A área de voçoroca objeto de estudo deste artigo encontra-se localizada em 

meio aos bairros Jardim Brasil e Jardim do Líbano (onde também se localiza uma 

das nascentes do córrego do Cubatão) - mais especificadamente na região nordeste 

da cidade, possuindo proeminência devido a sua grande dimensão.   

 

 
Figura 1 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Peixoto; Fuentes, 2014. 

 

Os motivos de incidência de voçorocas no perímetro urbano de Franca podem 

ser definidos, segundo Vieira (1978, p. 77) apud Barini (2001), "em termos gerais, 

pelas formações geológicas da região, além de um conjunto de causas que, 

interligadas entre si, vão dar origem a esse fenômeno geográfico. " 
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Uma das razões relevantes para esta ocorrência encontra-se, primeiramente, 

no fato de que a cidade de Franca se encontra em uma área onde a formação 

geológica predominante é o Arenito Botucatu – um solo pobre e de baixa resistência. 

Este fator, unido às chuvas torrenciais e a topografia local da cidade, tornam o seu 

solo ainda mais suscetível aos processos de erosão. (Vieira, 1978 apud Barini, 2001) 

Estando a voçoroca classificada como o estágio mais avançado quanto ao 

processo erosivo, é necessário que seja realizado uma operação de "controle 

imediato, procurando-se estabilizar ou impedir o prosseguimento de sua ação 

destruidora e manter uma vigilância periódica até que a recuperação natural ou 

projetada atinja a estabilização requerida." (CARVALHO; LIMA; MORTARI, 2001, 

p.3) 

 

 
Figura 4 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Arquivo Pessoal. 

 

Nos dias de hoje, a Voçoroca do Líbano encontra-se devidamente 

estabilizada, mas, conforme ressaltado por FELICIO (2007, p. 112), há alguns anos 

este mesmo espaço encontrava-se em situação altamente crítica e instável, 

proporcionando inúmeros riscos aos bairros adjacentes devido à proximidade das 

ruas aos taludes íngremes, apresentando desnível de até 25 metros.  

Este processo de estabilização foi realizado por meio da Prefeitura Municipal 

de Franca, sendo efetivadas obras financiadas pelo Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FELICIO, 2007) 
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Contudo, após este investimento e subsequentes obras de contenção, a área 

atualmente, encontra-se em estado de abandono, embora esteja previsto no Plano 

Direto da cidade a implantação de um Parque Urbano na área.  

Ainda que obras de drenagem, terraceamento e preventivas à erosão tenham 

sido realizadas para contenção das encostas, hoje, o espaço tornou-se uma grande 

área não utilizada dentro da malha urbana. Mesmo sendo uma das 14 áreas de 

voçorocas previstas no Plano Diretor de Franca - Lei Complementar 050/2003, como 

área para a implantação de um parque urbano – forma não apenas de cuidar desses 

pontos suscetíveis à erosão do solo, mas também “promover a recuperação 

paisagística de áreas públicas, privilegiando sua utilização para uso coletivo” (Cap. 

III, Seção I, Art. 7, inc. VIII Lc 50/03, Franca). 

 
 

 
Figura 5 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Arquivo Pessoal. 
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Figura 6 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Arquivo Pessoal. 

 

O Plano Diretor de Franca, instrumento urbanístico vigente, com o objetivo de 

promover o adequado ordenamento territorial, previu Programas de Gestão 

Integrada e Áreas de Interesse Urbanístico, onde seriam realizados projetos de 

melhorias das condições urbanas. A área objeto desta pesquisa se encontra inserida 

no segmento de lazer e turismo, definidos como sendo: 

 
Programa de Gestão Integrada Lazer e Turismo: Áreas de Interesse 
Urbanístico 2: situadas na Macrozona de Ocupação Restrita do Rio Canoas, 
na voçoroca das Maritacas, no Parque Lúcio Costa, no Parque Burle Marx, 
na voçoroca da Vila Raycos e na voçoroca do Jardim Aeroporto, nas áreas 
de lazer do Jardim Paulistano, no Parque Zumbi dos Palmares, na voçoroca 
do CSU (Centro Social Urbano), no Parque dos Trabalhadores, na voçoroca 
do City Petrópolis, na voçoroca da Vila Gosuen, nos Parques Lineares do 
Moreira Júnior e do Parque do Horto, conforme Mapa nº 5, integrante desta 
Lei Complementar (Seção VI, Art. 33, inc. II Lc 50/03, Franca). 

 

Através da pesquisa in loco, verificou-se que dentre muitos problemas 

encontrados na antiga Voçoroca do Líbano, também denominado Parque Lúcio 

Costa, pode-se destacar a destinação incorreta de resíduos pelos moradores das 

redondezas e, também, a falta de vegetação – podendo vir a acarretar maiores 

problemas futuros quanto à sua contenção como voçoroca (FELICIO, 2007).  
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Figura 2 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Arquivo Pessoal. 

 

 
Figura 3 – Demarcação da área da Voçoroca do Líbano 
Fonte – Arquivo Pessoal. 

 

 
PROCESSO DE INSERÇÃO DE PARQUES NO ESPAÇO URBANO 

 

Parques são espaços destinados ao lazer urbano, cercado de vegetação e 

sociabilidade. A origem destes se dá a partir da urbanização e industrialização dos 

países, a partir da Europa e Estados Unidos, com o surgimento das grandes 

metrópoles (MACEDO, 2003).  
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São definidos também como equipamentos públicos, e têm sua história 

apontada através de experiências inglesas, norte-americanas e francesas. Onde os 

primeiros parques públicos surgiram através da formação de cidades no fim do 

século XVIII, na Europa e nos Estados Unidos (SCOCUGLIA, 2009). 

 
No final do século XVIII, na Inglaterra, o parque surge como um fato urbano 
relevante e tem seu pleno desenvolvimento no século seguinte, com ênfase 
maior na reformulação de Haussmann em Paris, e o Movimento dos 
Parques Americanos – o Park Moviment liderado por Frederick Law Olmsted 
e seus trabalhos em New York, Chicago e Boston. No século XIX surgiram 
os grandes jardins contemplativos, os parques de paisagem, os parkways, 
os parques de vizinhança americanos e os parques franceses formais e 
monumentais (SCALISE, 2002). 

 

O Parque Olmsted nos Estados Unidos, fim do século XIX, passa a incorporar 

o verde na cidade, através de referências europeias com arborização de vias e 

criação de anéis verdes (SILVA; PASQUALETTO, 2013).  

O Brasil até então não tinha sido impulsionado por tais mudanças 

comportamentais, pois o país ainda não possuía uma rede urbana significativa e o 

sistema de parques funcionava como uma extensão do cenário das elites que 

tinham como inspiração os padrões internacionais.  

A partir da vinda da família real portuguesa em 1808, começa-se a 

reestruturação das pequenas cidades brasileiras, reorganizadas para desempenhar 

novas funções administrativas, uma dessas é a cidade do Rio de Janeiro, tornando-a 

rica em recursos e investimentos. Construindo assim os primeiros parques públicos 

na cidade: Campo de Santana, Passeio Público e Jardim Botânico (SILVA E 

PASQUALETTO, 2013). 

Antes disto, as áreas verdes da cidade se limitavam apenas no 

embelezamento desta, para as elites. E nesse período, século XIX, os parques se 

tornaram um elemento importante no planejamento, aproveitando os espaços com 

novos usos de lazer e recreio (SILVA E PASQUALETTO, 2013). 

Daí em diante, os parques que antes eram ricamente elaborados, passam a 

se tornar um elemento urbano comum, pois pode-se encontrar parques urbanos não 

só nas principais capitais, mas também em comunidades de médio e pequeno 

padrão. 

Já no século XX, após a segunda guerra mundial, a arquitetura paisagística 

brasileira ganha ênfase, tornando o profissional desprendido das antigas influências 
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europeias e a inclusão de um caráter nacional. Deixando o profissional projetar 

espaços livres, públicos ou privados, com características tropicais e identidade 

própria (SILVA; PASQUELETTO, 2013). 

A tendência então dos parques atuais, é ter um espaço que permita às 

pessoas voltar a si mesmas, como forma de reflexão. Segundo Scocuglia (2009) 

incorpora novas características em seus usos e sistemas de planejamento, criando 

condições mais naturais dentro do meio urbano e transformando-os em locais de 

sociabilidade.  

Hoje se encontra uma grande variedade de parques, sendo, parques 

ecológicos, de lazer, temáticos, sustentáveis, esportivos, dentre outros, podendo 

agregar atividades diversificadas e permitir práticas educativas. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS PARQUES NO ESPAÇO URBANO 
 

Além da importância social das áreas públicas em geral, as cidades têm 

necessidade de massas vegetais, como sendo o “pulmão verde”, espaços 

necessários para o equilíbrio ecológico e a preservação ambiental. Este conceito 

tem sido moldado pelas ações do homem conforme o tempo, criando e recriando 

espaços com múltiplas funções. 

 Segundo Bovo; Conrado (2013) apud Guzzo (1998), pode-se definir os 

benefícios da implantação de um parque urbano da seguinte forma: 

 

a) Composição atmosférica: ação purificadora por fixação de poeiras e 

materiais residuais; ação purificadora por depuração bacteriana e de 

outros micro-organismos; ação purificadora por reciclagem de gases 

através de mecanismos fotossintéticos; ação purificadora por fixação de 

gases tóxicos 

b) Equilíbrio entre solo, clima e vegetação: luminosidade e temperatura (a 

vegetação ao filtrar a radiação solar, suaviza as temperaturas extremas); 

umidade e temperatura (a vegetação contribui para conservar a umidade 

do solo, atenuando sua temperatura); redução na velocidade do vento; 

manutenção das propriedades do solo de permeabilidade e fertilidade; 

oferta de abrigo à fauna existente; influência sobre o balanço hídrico. 
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c) Níveis de Ruído: amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e 

descontínuo de caráter estridente, ocorrentes nas grandes cidades. 

d) Estético: quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos 

grandes complexos de edificações; valorização visual e ornamental do 

espaço urbano; caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se 

em um elemento de interação entre as atividades humanas e o meio 

ambiente. 

 

Ao analisar o tipo de parque a ser implantado na Voçoroca do Líbano, busca-

se um modelo que possa abranger todas as potencialidades do espaço – tornando-

se um espaço para as pessoas se reunirem, com a possibilidade de abrigar 

atividades adequadas para todas as idades, atendendo o maior número de pessoas 

possível, não se limitando apenas aos moradores do entorno. Devido às suas 

grandes proporções e as potencialidades paisagísticas, seria um parque urbano 

para toda a cidade de Franca. 

Reservadas proporções, têm-se como exemplo o caso do Parque do 

Ibirapuera, possui 1.584 m³ de área total. São Paulo hoje conta com 51 parques 

municipais, totalizando uma área de 17.507.766 m² no espaço urbano. 

O Parque do Ibirapuera foi projetado por vários arquitetos, dentre eles, Oscar 

Niemeyer, e foi destinado ao lazer e cultura da população urbana, implantado em 

1954 como forma de comemoração do IV Centenário de fundação da cidade. Antes 

de ser destinada à implantação do parque, esta área foi classificada, durante 64 

anos, como um vazio urbano, sob domínio do poder público (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2008). 
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Figura x – Parque do Ibirapuera, em São Paulo.  
Fonte – Biblioteca da FAUUSP. (Acesso em: 19/05/2015) 

 

 Com a necessidade de aniquilar a classificação “vazio urbano” e dar uma 

destinação adequada a aquela gleba, foi projetado o parque que conta com variados 

atrativos, como pista de cooper, parque infantil, lanchonetes, ciclofaixa, bicicletário, 

quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica, praças. Além destes, possui também 

uma Escola de Jardinagem, Viveiro, Auditório, Bosque, Pavilhão das culturas 

brasileiras, etc. Conta com variadas formas de atração da comunidade – atendendo 

às necessidades de pessoas de todas as idades, ao mesmo tempo em que se torna 

um local de convivência para toda a metrópole. 

 
CONCLUSÃO 
 

Ao estudar o sítio da Voçoroca do Líbano, também denominado Parque Lúcio 

Costa, admite-se, primeiramente, seu grande potencial paisagístico para a 

implantação de um parque público em uma região urbanizada em todo entorno - 

atendendo à demanda de bairros de alta densidade demográfica localizados ao seu 

redor, e também atraindo o público de outras regiões da cidade. 

 Além disso, virá também a auxiliar na conservação e qualificação ambiental, 

no controle das erosões urbanas, assegurando a estabilidade da antiga voçoroca 

que, atualmente, encontra-se descampada e em estado de abandono. 
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Por meio da criação de equipamentos públicos de lazer e espaços 

recreativos, pode-se garantir que as obras de contenção e todo o investimento de 

recursos ali aplicados não mais se percam. Em contraposição ao atual descaso por 

parte do Poder Público e, também, dos próprios moradores do entorno, que utilizam 

o espaço para deposição de resíduos – o que pode vir a causar um grande dano 

ambiental, devido à proximidade à nascente do córrego do Cubatão. 

Cabe ao poder público tomar as medidas necessárias para que todo esse 

potencial urbanístico não se mantenha abandonado, e que todos os gastos já 

realizados não se tornem em vão, potencializando a área em um espaço 

ambientalmente equilibrado e que proporcione melhor qualidade de vida aos 

habitantes de Franca. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo propõe reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de 

gramática, a partir de análise comparativa de linhas teóricas e metodológicas de 

estudos de língua portuguesa, com referência na abordagem do conteúdo verbo, em 

Morfologia e Sintaxe, em gramáticas de proposta normativa, descritiva, reflexiva e 

pedagógica. 

Consideramos a relevância dessa investigação em nossa formação 

inicial e, como futuros professores, no contato com as diferentes possibilidades de 

trabalho com a língua e a linguagem, de modo a nos subsidiar em atividades de 

ensino e aprendizagem que sejam significativas aos educandos.  

Ressaltamos que nosso intuito não é tratar a importância da gramática 

como único e priorizado objeto de ensino nas aulas de Língua Portuguesa, uma vez 

que, como docentes, trataremos das práticas de linguagem em suas diferentes 

modalidades e em seus diversos usos sociais, especialmente no que concerne à 

leitura, compreensão e produção de textos, promovendo fundamentalmente a 

formação de aprendizes pensantes, autônomos e críticos, com significativa 

capacidade de reflexão. Todavia, é indubitável que nós, acadêmicos, tenhamos a 

convicção de que os padrões normativo e culto da língua, bem como todas as suas 

regras, têm seu grau de importância e é, indiscutivelmente, parte dos programas de 

ensino, seja em âmbito educacional público, seja privado. Tendo pleno 

conhecimento da existência das mais diversas variedades linguísticas, nossa 

proposta aqui, portanto, é considerar como se orienta o ensino das normas padrão e 

culta1 nas linhas teóricas acima mencionadas, sempre com atenção especial ao 

                                                           
1 A distinção entre normas padrão e culta será retomada e ampliada mais adiante. 
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conhecimento internalizado da língua no convívio social e o conhecimento escolar. 

Afinal, segundo Travaglia (2003), a gramática não é algo que se possa abandonar 

no ensino de qualquer língua, pois é condição essencial da criatividade linguística 

nos processos comunicativos como um todo. Em suma, além da autonomia criativa, 

reflexiva e crítica, todo educando deve também conhecer as normas vigentes da 

língua escrita, ainda que seja por razões culturais, políticas e sociais relativas ao 

ensino da escrita. Uma vez que se fazem imprescindíveis, tornam-se essas duas 

orientações coexistentes, indissociáveis.  

 
Nosso interesse na elaboração deste artigo, como futuros professores, 

é motivado pela busca de metodologias funcionais, no que diz respeito ao ensino de 

gramática. Enfocamos aqui, de forma específica, o ensino dos verbos, cuja natureza 

conceitual e metalinguística, bem como o distanciamento das práticas sociais e 

cotidianas de linguagem, têm resultado em dificuldades reveladas pelos alunos em 

avaliações externas referenciais como SARESP – sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar de São Paulo -, ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio -, 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica.2 Como contribuição acadêmica, 

buscamos possibilidades didáticas e propostas teórico-metodológicas mais eficazes 

e significativas para o contexto de aprendizagem do sexto ano do ensino 

fundamental.  

Consideramos, ainda, a importância do conhecimento de diferentes 

linhas teóricas no âmbito do ensino superior e sua extensão à atividade docente no 

ensino básico, realidades distintas que exigem do profissional a articulação entre “o 

que ensinar” – base de sua formação - e “como ensinar” – percursos trilhados para a 

formação do outro, o sujeito aprendiz. 

O objetivo desta pesquisa é provocar reflexões sobre métodos de 

ensino-aprendizagem que possam ser desenvolvidos e utilizados para um resultado 

mais efetivo acerca da gramática normativa de língua portuguesa, no conteúdo 

verbos. No que se refere às estratégias de ensino, considera-se a hipótese de que 

sejam desenvolvidas em conformidade com as concepções teórico-metodológicas 

de cada docente, construídas ao longo de seu percurso de formação, em 

aproximação ou distanciamento das mais diversas concepções metodológicas 
                                                           

2 Dados considerados a partir de relatórios pedagógicos e índices de resultados fornecidos pelas instituições 
avaliadoras. 
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preestabelecidas nos programas de ensino e em materiais didáticos e de orientação 

pedagógica.  

Por se tratar de um conteúdo bastante amplo, propomos um recorte do 

objeto de estudo. Assim, para a análise comparativa da abordagem teórica do 

componente gramatical verbo, elegemos as propostas de Bagno (2011), Cereja e 

Magalhães (2005), Cunha & Cintra (2013) e Perini (2005). A investigação didática do 

ensino e da aprendizagem do conteúdo em questão realiza-se no contexto do sexto 

ano do ensino fundamental, a partir de materiais didáticos orientados ao professor e 

ao aluno, cujo objetivo é analisar, também comparativamente, situações de ensino e 

resultados de aprendizagem, para a descrição de metodologias que resultam em 

aprendizagem significativa. 

Esta pesquisa, de caráter teórico, sustenta-se, inicialmente, nas bases 

de estudos desenvolvidos por Mário Alberto Perini (2005), Sírio Possenti (1996), 

Marcos Bagno (2011), Luiz Carlos Travaglia (2003), Willian Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães (2005) e Celso Cunha e Lindley Cintra (2013), tanto em 

fundamentos conceituais e descritivos da língua quanto em propostas e reflexões 

metodológicas sobre o ensino da língua.  

Marcos Bagno, em sua Gramática Pedagógica, afirma: 

  
Muitos estudantes de Letras se queixam de não receber uma sólida 
formação de doutrina gramatical tradicional em seus cursos. E têm toda 
razão. Os linguistas filiados a uma perspectiva investigativa e científica 
frequentemente adotam um discurso pejorativo com relação à gramática 
tradicional, discurso que muitas vezes beira o preconceito. E não 
consideram pertinente abordar essa tradição em seus cursos na 
universidade, supondo, erroneamente, que os estudantes já tiveram 
suficiente contato com ela durante a escolarização básica. No entanto, 
como patrimônio cultural do Ocidente, a gramática tradicional tem de ser 
muito bem conhecida por aqueles que, profissionalmente, serão 
confrontados a ela (BAGNO, 2011, p.23). 

  
O que vem a ser discutido não deve ser fomentado por ideias que 

depreciem o ensino da gramática, assim como é imperativo saber da suma 

importância do ensino baseado em contextualização, leituras, textos diversos e a 

capacidade de produzi-los. É possível formar aprendizes a produzir excelentes 

textos sem conhecimento nenhum de gramática, isto é, de como a língua funciona e 

se organiza na produção de linguagem? Não serão os profissionais do ensino, 

docentes com boa formação, os primeiros a serem confrontados com a gramática 

normativa? 
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Possenti (1996), ao apresentar, pelo menos três concepções de 

gramática, em seu livro Por que (não) ensinar gramática na escola, que pelo próprio 

título da obra já sugestiona muitas controvérsias quanto ao ensino das normas 

gramaticais no trato educacional escolar, defende: 

 
O que se sugere é que a prioridade a adotar na escola deveria ser inversa 
da seguida na apresentação desses conceitos [Gramáticas Normativas, 
Gramáticas Descritivas e Gramáticas Internalizadas]. O mais importante é 
que o aluno possa vir a dominar efetivamente o maior número possível de 
regras [...] (POSSENTI, 1996, p.82). 

  

Para tanto, a gramática internalizada a priori deve ser relevante antes 

de qualquer descrição ou normatização da língua portuguesa. Já se ouviu um 

brasileiro, ainda que analfabeto ou com pouca escolaridade, bem como uma criança, 

expressar sentenças como: "eu fomos embora", ou: "eles cheguei aqui"? É bem 

verdade que nenhum falante formularia frases com tal organização.  

Convenhamos que seja, sim, possível se perguntar sobre a real 

importância da gramática como a parte intrínseca do ensino da disciplina de língua 

portuguesa. Para Perini (2005), não importa se alguém é advogado ou locutor de 

rádio, todos terão que adquirir certo conhecimento de ciência, muito embora quase 

ninguém aplicará isso diretamente em seu ramo profissional. E acrescenta, 

buscando uma analogia: 

 
[..]Espera-se do cidadão de uma nação do século XX que saiba que os 
corpos se dilatam com o calor; que o sal é composto de sódio e cloro; que 
nossos corpos são compostos de células, cada uma das quais contendo 
núcleo e citoplasma, etc (PERINI, 2005, p.30). 
 

 Segundo Perini (2005), toda essa massa de informações "é parte 

importante do corpo dos conhecimentos comuns às pessoas instruídas, e sua 

presença nos permite a comunicação no nível exigido pela sociedade moderna".  Ele 

ainda conclui: 

 
[..] Creio que a presença de uma formação linguística em geral (e gramatical 
em particular) é defensável no ensino de primeiro e segundo graus 
exatamente pelas mesmas razões que justificam a preocupação de dar aos 
alunos alguma formação em química, biologia, história ou astronomia. 
(PERINI, 2005, p.30) 
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No que concerne ao objeto de estudo desta pesquisa, os verbos 

pertencem a uma ramificação, talvez a mais complexa, dos estudos das classes 

gramaticais e têm papel fundamental nas funções da sintaxe. Como o ensino dos 

verbos abrange um universo muito amplo, o que mais interessa são estudos das 

formas que podem induzir ao erro na flexão, bem como os tempos e os modos 

verbais, os quais enfocaremos no decorrer deste trabalho. Devemos partir do 

pressuposto de que o conhecimento básico dos verbos e suas formas conjugadas já 

está inerentemente fixado em todos os indivíduos que já dominam o idioma 

português brasileiro como língua-mãe, por meio da gramática internalizada, teoria já 

defendida por estudiosos como Marcos Bagno (2011) e Sírio Possenti (1996). Logo, 

ao contar com essa natureza notável com que todos nós aprendemos a língua 

materna, já podemos analisar possibilidades de se tornar bem menos relevante o 

ensino taxativo quanto ao uso de muitos verbos, pessoas e tempos verbais. 

Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que qualquer criança, ainda que não 

alfabetizada, seria capaz de dizer uma variedade expressiva de verbos (ainda que 

desconheça essa terminologia) e entendê-los perfeitamente, de maneira a formar 

frases com total sentido, e ainda se utilizando desses verbos em demais 

construções linguísticas, que chamamos de conjugações básicas internalizadas. É 

de fato um "conhecimento intuitivo", como menciona Bagno:  

 
[..] Saber gramática é algo tão entranhado em cada pessoa, que é 
simplesmente impossível falar, ouvir, ler, escrever ou refletir sobre a língua 
sem ativar esse conhecimento gramatical intuitivo e poderoso. (BAGNO, 
2011, p.30). 

 
Ao se deparar com aquelas tradicionais tabelas de modos e tempos 

verbais que rezam as gramáticas normativas, certamente poder-se-ia ouvir 

facilmente a pergunta: Por que existem tantas conjugações? De fato, devemos ser 

honestos que uma grande parte de tempos verbais têm se tornado arcaísmos, pois 

já não são usados nem em linguagem formal, que dirá no dia a dia. Estas se limitam 

a textos antigos, religiosos ou humorísticos. A norma padrão da língua portuguesa, 

no geral, está "repleta de arcaísmos, de fósseis linguísticos, de regras que vão 

contra a intuição gramatical de qualquer falante da língua" (BAGNO, 2011, p.31). 

Bagno ainda acrescenta: 

 
Não tem cabimento, por exemplo, apresentar o paradigma da conjugação 
verbal com as seis pessoas do português clássico – eu, tu, ele(a), nós, vós, 
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eles(as) –, já que essa conjugação não corresponde a absolutamente 
nenhum uso real de nenhuma das variedades do português brasileiro falado 
ou escrito[..] É imperioso que se apresente os diferentes paradigmas 
verbais em vigor no português brasileiro contemporâneo, com você, com a 
gente, com tu foste e com tu foi,etc., porque são paradigmas variáveis que 
de fato estão vivos na nossa sociedade. É um crime pedagógico 
esconder a realidade da língua aos que procuram a escola 
precisamente para conhecer essa realidade! (BAGNO, 2011, p.32). 

 

Marcos Bagno, reafirmando os pontos de vista de Sírio Possenti, 

dedica-se a mapear, de forma realista, o que vêm a ser as regras gramaticais que 

estabelecem o tão desejado modelo de língua que deve servir de padrão, 

principalmente para empreendimento, em sala de aula, da produção de textos mais 

monitorados ou menos monitorados. Para tanto ele deixa claro a distinção 

fundamental entre "norma-padrão" e "norma culta": 

 
[...] NORMA-PADRÃO: Conjunto de regras prescritivas, inspirado no uso 
literário de alguns poucos escritores do passado considerados como 
exemplares e como modelos a ser imitados. [...] Tradicionalista, elitista e 
conservadora, essa norma-padrão leva muitíssimo tempo para acolher 
inovações linguísticas. 
NORMA CULTA: Conjunto formado pelas variedades urbanas de prestígio, 
faladas e escritas por cidadãs e cidadãos com vivência urbana e elevado 
grau de letramento. Essas variedades urbanas de prestígio (com suas 
evidentes diferenças regionais) é que são, de fato, o objeto de desejo da 
maioria dos falantes que não as dominam e pretendem, com elas, ascender 
socialmente.(BAGNO, 2011, p.984). 
 

Bagno enfatiza que a norma-padrão não é uma variedade linguística, 

mas uma construção sociocultural, artificial. Por isso ela não corresponde em grande 

parte à instituição linguística dos falantes, pois tem prescrições fora da realidade 

contemporânea da língua. 

Com bases nessas teses, Bagno orienta sobre "o que não ensinar na 

escola" e "o que ensinar na escola". A começar pela conjugação verbal, proposta 

entre a norma-padrão e a norma culta, ele explicita a grande diferença: 
 

NORMA-PADRÃO   NORMA CULTA 
eu falo   eu falo  
tu falas   tu falas / tu fala / você fala 
ele fala   ele fala 
nós falamos   nós falamos / a gente fala 
vós falais   vocês falam 
eles falam   eles falam (BAGNO, 2011, p.986). 

 

E assim, na Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, Bagno 

continua suas afirmações sobre o que deve e o que não deve ser ensinado na 
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escola quanto aos verbos irregulares, os modos e tempos verbais e seus usos mais 

ou menos comuns, porém, sempre com base em textos.  

Continuando o paralelo que estabelecemos, com respaldo agora na 

gramática normativa. Notamos que há uma evidente irrelevância quanto à 

preocupação dos usos contemporâneos da língua, bem como suas diferenças e 

inovações estilísticas. Por outro lado, não se apontam os desusos, os arcaísmos, 

isto é, as gramáticas normativas não acompanham nem registram as mudanças 

linguísticas. Ao iniciar o conteúdo verbos, a gramática de Celso Cunha e Lindley 

Cintra apresenta uma definição breve: 

 
Verbo 
NOÇÕES PRELIMINARES 
1. VERBO é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, 

isto é, um acontecimento representado no tempo. (CUNHA; CINTRA, 
2013, p.393) 

 
 

A mesma obra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, traz 

várias tabelas para exemplificar as mais diversas conjugações verbais, incluindo a 

arcaica 2ª pessoa do plural, "vós" (CUNHA; CINTRA, 2013, p.422-427). Conclui-se 

que há um paradoxo entre o "português contemporâneo" que intitula a obra e o uso 

de uma conjugação que, segundo Bagno (2011), "não se emprega há séculos em 

nenhum lugar onde se fala o português no mundo". Outra característica bem peculiar 

sobre a análise da obra de Cunha e Cintra é o uso da tradição literária clássica como 

meio de expor exemplos. Podemos mencionar a citação utilizada a fim de 

exemplificar o futuro do pretérito. Foram citados dois versos de uma poesia da obra 

Só, autoria do português Antônio Nobre, escrita em 1898, há mais de um século: 

 
3.º) como forma polida de presente, em geral denotadora de desejo: 
 
Seríeis capazes, minhas Senhoras 
De amar um homem deste feitio? 

                                          (A.Nobre, Só, 79)  
(CUNHA; CINTRA, 2013, p.393) 

 

 Muitas dificuldades encontradas no estudo dos verbos, por parte dos 

alunos, residem justamente na extensa lista de regras que permeiam seus 

ensinamentos nas gramáticas normativas. Essas regras em demasia, de certa 

forma, inibem a autonomia de reflexão do educando, que em vez de procurar 
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semelhanças entre as conjugações verbais, analisar cognitivamente suas 

terminações e até suas raridades, perde-se em infindáveis tentativas de decorar 

regras, muitas em evidente desuso.  

Quanto aos verbos regulares, se estes obedecem a um modelo comum 

de conjugação, que em nosso conhecimento internalizado são facilmente 

conjugados, por que o ensino não se faz de modo significativo? A função primordial 

da escola é ensinar, e "se a escola tem a função de ensinar, é (ou deveria ser) claro, 

óbvio, nítido e transparente que os objetos do ensino devem ser coisas que as 
pessoas ainda não sabem" (BAGNO, 2011, p.28).  

Travaglia, no livro Gramática e Interação, diz: 

 
A gramática normativa é o tipo de gramática a que mais se refere 
tradicionalmente na escola e, quase sempre, quando os professores falam 
em ensino de gramática, estão pensando apenas nesse tipo de gramática, 
por força da tradição ou por desconhecimento da existência dos outros tipos 
(TRAVAGLIA, 2003, p.32). 

 
Segundo o autor, existem mais de uma dezena de sugestões 

gramaticais, dentre elas a gramática reflexiva. Em seu ponto de vista, é a proposta 

que representa uma distinção muito produtiva na questão do ensino da gramática. 

Nessa concepção, o objetivo não é fazer com que adquiram a língua, como no caso 

de língua estrangeira, mas ampliar sua capacidade de uso dessa língua, de modo a 

desenvolver suas competências comunicativas por meio de atividades 

contextualizadas nas mais diferentes situações de interação verbal (TRAVAGLIA, 

2003). 

Analisando a Gramática Reflexiva de Willian Cereja e Thereza 

Magalhães, notamos que há uma preocupação primordial em se trabalhar a 

contextualização, de modo a incentivar o raciocínio lógico, por meio de cartuns, 

entre outros gêneros textuais, ora com diálogos explícitos, ora apenas com 

linguagem não verbal. Logo após, propõem-se perguntas pertinentes aos quadrinhos 

para estimular o raciocínio lógico do aluno acerca do conteúdo gramatical em 

questão. Somente depois de ambientar o aluno, utilizando de suas próprias 

referências internalizadas, é que o livro traz os conceitos e então demais exemplos e 

situações de uso. Como nossa base de estudos são os verbos, expomos como a 

metodologia reflexiva desses autores conceitua verbo. Depois de trabalhar o cartum 
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e discutir por meio de várias perguntas o conteúdo em questão, o conceito vem 

apresentado como segue: 

 
Ao responder às questões propostas, você deve ter empregado palavras ou 
expressões como tira, cumprimenta, corre, derruba, foge. Essas palavras 
são verbos.  
Verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e 
fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. 
(CEREJA; MAGALHÃES, 2005, p.162) 

 

Com bases nesta abordagem inicial, podemos perceber também que o 

uso de metodologias diferenciadas depende de vários fatores, sendo um dos mais  

importantes: tornar o ensino da gramática mais atrativo, mais simplificado, utilizando-

se do próprio conhecimento prévio, intuitivo e internalizado do aluno, bem como de 

suas próprias estratégias para refletir sobre língua e linguagem e realizar atividades 

de uso e transformação, leitura, escrita, etc.. Isso viria a ser ponto de partida para 

trabalhar conhecimentos que o aprendiz ainda não tem quanto ao funcionamento da 

língua e o domínio, sobretudo da modalidade escrita. 

 
 

 
4 PLANO PROVISÓRIO DE PESQUISA 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

1 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA, LINGUAGEM E GRAMÁTICA: DIFERENTES 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 
1.1 Ensino de língua portuguesa ou ensino de gramática? 
 

Partindo das linhas teóricas de Sírio Possenti (1996), podemos afirmar sem 

dúvidas: Não se ensina língua portuguesa a falantes de língua portuguesa. O papel 

da escola, portanto, é ensinar a modalidade escrita da língua. Entretanto, isso não 

significa que esta modalidade seja voltada apenas para as normas prescritas, a 

gramática e suas terminologias. Mas não nos esqueçamos que a norma padrão tem, 

sim, seu grau de importância no ensino escolar, uma vez que as exigências do 

mercado de trabalho vão continuar exigindo aquela parcela de conhecimento 

normativo/padrão por parte dos alunos, então futuros candidatos a vagas de 

emprego e/ou carreiras acadêmicas. 
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1.2 Tipos de gramática e tipos de ensino 
 

Como já mencionamos anteriormente, existem mais de dez tipos de 

gramática, das quais podemos destacar: a Normativa, a Reflexiva e a Internalizada. 

Para que haja um melhor entendimento acerca do termo "gramática", tomemos seu 

conceito: segundo Travaglia (2009 p.24): “a gramática é concebida como um manual 

com regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles que querem se 

expressar adequadamente.” Mas para que haja de fato a apreensão deste manual 

de regras é necessário que haja uma metodologia de ensino adequada e funcional. 

Tomemos como exemplo o próximo tema e seus tópico, uma vez que focamos o 

ensino dos verbos: 

 

2 TEMPO E MODO VERBAL 
 

2.1 Tempo verbal 
 

Perini (2002), em sua obra Gramática Descritiva do Português, aborda o 

tempo verbal como categoria meramente morfológica e formal, logo faz uma 

distinção de suma importância na qual colocamos em questão o tempo semântico, 

que tem uma abrangência significativamente mais ampla, pois trata do significado 

dos enunciados e a situação real do uso dos verbos nos respectivos contextos. 

 A fim de situar-se no assunto aqui citamos uma exemplificação mais 

superficial: Amanhã eu faço isso para você. Aqui a forma "faço" continua a ser 

chamada de "presente do indicativo", mas não quer dizer que "faço" exprima sempre 

um acontecimento presente, sobretudo no exemplo citado. Entra, pois, em processo 

o tempo semântico. Eis a categoria que veicula o tempo semântico futuro, ou seja, 

exprime um fato que ainda irá se realizar num momento por vir. 

É bom salientar que essa distinção não é tão simples, segundo palavras do 

próprio Perini: 

 
"A vinculação entre tempo verbal (morfológico) e tempo semântico é 
complexa; e é uma pena que tenhamos que referir-nos a ambos com a 
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mesma palavra. Espero que a qualificação "verbal" e "semântico" evite 
confusões." (PERINI, 2002, p.253) 

 

Vejamos mais alguns exemplos, tomando-se o presente do indicativo nas 

frases a seguir: 

 

a) A costureira corta o tecido neste momento. 

b) A água ferve a 100 graus. 

c) Em 1822, o Brasil se torna independente. 

d) Amanhã bem cedo eu termino este serviço. 

 

Notamos que em todos os enunciados os verbos estão no presente do indicativo, 

como tempo verbal; no entanto a referência temporal semântica se difere em cada 

um. Em a) se entende realmente como tempo presente, algo contemporâneo ao ato 

da fala. Em b) notamos um fato de caráter geral, independente de tempo: trata-se de 

uma propriedade da água, válida em qualquer momento, afinal é uma verdade 

exata. Em c) o fato se deu no passado, um exemplo de presente histórico. Em d) 

algo que ainda vai se realizar. 

 

3 ENTRE PRESCRIÇÃO E REFLEXÃO: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE 
VERBOS EM SEUS DIFERENTES ASPECTOS 
 
3.1 O conhecimento internalizado do falante 

 
3.2 A proposta normativa x A proposta reflexiva 

 

4 ANÁLISE DE MATERIAL DIDÁTICO 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A importância da moradia começou a ser vista com maior intensidade na década 

de 30, com a expansão das cidades de forma desordenada, e á vinda de imigrantes 

para as cidades ocasionando uma grande crise habitacional. Foi neste período que o 

governo incentivou e investiu na produção de novas tipologias com formas criativas 

e inovadoras de habitação social. Porem anos depois à tipologia dos projetos 

reduziu cada vez mais economicamente refletindo na qualidade dos projetos. 

Atualmente, aqueles que necessitam dos projetos de habitação social 

enfrentam problemas como a falta de moradias condignas, e a carência em 

infraestruturas. A politica habitacional do país e de alguns estados começa a 

repensar algumas ações administrativas para mudar este quadro, buscando 

parcerias para implantar uma habitação com qualidade arquitetônica, a exemplo de 

alguns projetos desenvolvidos na década de 30 a 60, uma das maiores referencias é 

o Conjunto Habitacional Pedregulho no Rio de Janeiro. 

É fundamental a participação do arquiteto na elaboração dos projetos. Como 

se viu nos períodos anteriores a qualidade dos projetos foi diferenciado, a grande 

indagação é a dificulta em solucionar a equação entre prover moradia digna, 

adequada ás necessidades dos moradores, e garantir a manutenção dessa mesma 

moradia a uma população com rendas baixas. 

No que diz respeito à metodologia, a presente pesquisa foi desenvolvido com 

levantamentos bibliográficos além do uso de métodos exploratórios e descritivos, 

buscando pesquisas experimentais. Através das analises, foi descrito a origem da 

habitação social e a importância da moradia condigna para o ser humano, a 

observação de alguns programas habitacionais e a descontinuação das politicas 

publicas até os dias atuais. Foram levantados alguns fatores que podem influenciar 
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na qualidade dos projetos. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento porem 

alguns resultados poderão ser gerados. 

2. A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO E A MORADIA 
 

Para entender como o ser humano pode ocupar um espaço, pode-se analisar 

como base os locais e as formas em que este ocupa. A ocupação é uma 

característica do ser humano, o fato dele ser extremamente adaptável aos mais 

diversos meios de ambientes, até nos lugares onde a sobrevivência humana parece 

impossível, o torna um ser capaz de se adaptar aos mais exóticos recantos do 

mundo.  

Podemos encontrar populações que se adaptando ás mais diversas 

condições climáticas, sociais e econômicas, e mesmo assim conseguem se manter. 

Alguns casos como dos lapões, no norte da Península Escandinava, que vivem 

como nômades, pelo fato de criarem renas que se deslocam na busca do alimento 

sob camadas de neve e gelo ou como o iglu dos esquimós, que moram em casas 

cuja temperatura interior sempre permanece abaixo de zero grau centígrado; em 

contraste a estes, os beduínos do Saara que vivem nos desertos, com temperaturas 

muito variáveis e baixíssimos graus de umidade.  

De acordo com Weimer (2012), “o ser humano possui uma fascinante 

característica de se adaptar aos mais diversos ambientes climáticos, econômicos, 

sociais”. Nota-se que o ser humano ocupa o espaço, e este tem a capacidade de 

modelar e adapta-lo as suas características, transparecendo sua identidade na 

forma material, a fim de se adaptar ao local. 

Segundo Bonduki (1995) a função primordial da habitação é de abrigar. “Com 

o desenvolvimento de suas habilidades, o homem passou a utilizar materiais 

disponíveis em seu meio, tornando o abrigo cada vez mais elaborado. Mesmo com 

toda a evolução tecnológica, sua função primordial tem sido proteger o ser humano 

das intempéries e de intrusos.” 

Segundo Fernandes (2003), “a habitação desempenha três funções diversas: 

social, ambiental e econômica. Como função social, tem de abrigar a família e é um 

dos fatores do seu desenvolvimento.”  

Santos (1999) afirma que “a habitação é uma necessidade básica e uma 

aspiração do ser humano”. “A casa própria, juntamente com a alimentação e o 

vestuário é o principal investimento para a constituição de um patrimônio, além de 
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ligar-se, subjetivamente, ao sucesso econômico e a uma posição social mais 

elevada.” (BOLAFI, 1977). 

No entendimento de Santos, “a habitação é uma necessidade básica da 

população e sua função primordial é de abrigar”, já Bolafi e Fernandes convergem 

que “a habitação é influenciada por fatores que resulta no desenvolvimento  de seu 

usuário.” 

No entender de Abiko (1995): 
 
A habitação popular não deve ser entendida meramente como um 
produto e sim como um processo, com uma dimensão física, mas 
também como resultado de um processo complexo de produção com 
determinantes políticos, sociais, econômicos, jurídicos, ecológicos, 
tecnológicos. Assim, além de conter um espaço confortável, seguro e 
salubre, é necessário que seja considerada de forma mais 
abrangente.  

 

Pode-se perceber que a habitação social é um processo complexo que 

sofrem influencias e podem ser determinantes no desenvolvimento econômico 

social.  

Neste sentido o espaço habitacional passa a ser não apenas o local de 

abrigo, mas também um espaço ocupado antes e após as jornadas de trabalho, 

acomodando as tarefas primárias de alimentação, descanso, atividades fisiológicas 

e convívio social. “Assim, entende-se que a habitação deve atender os princípios 

básicos de habitabilidade, segurança e salubridade, considerando de forma mais 

abrangente.” (ABIKO, 1995). 

  

3. HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 
 

No contexto macro social a habitação é um direito de todo cidadão, todos 

possuem o direito de usufruir de uma moradia condigna que seja acessível, que 

ofereça segurança, conforto, salubridade, acesso aos serviços públicos e outros.  

A produção habitacional no Brasil tem sido pautada pela descontinuidade de 

programas e ações que configuram a ausência de uma politica persistente e um 

“desentendimento” entre União, estados e municípios. As mudanças de intervenções 

e melhorias do poder publico não tem solucionado o déficit habitacional ao longo do 

tempo, que atinge de forma especial a população de menor poder aquisitivo. 
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3.1 Breve relato das intervenções habitacionais 
 As primeiras intervenções habitacionais no Brasil aconteceram no início da 

República (1890), com a construção de vilas operárias pelas indústrias e de vilas 

para aluguel. Na década de 30, foram criados os Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAP), que sucedeu ás carteiras imobiliárias das Caixas de Aposentadorias 

e Pensões, que eram voltados á produção de moradia própria para seus associados. 

Foram realizados 124 mil operações de financiamento habitacional, sendo 31 mil 

para a construção de novas moradias. 

Com o governo de Getúlio Vargas as ações politicas começaram a interferir 

em vários setores econômicos do país, entre eles o da habitação. No mercado 

habitacional, o governo agiu regulamentando as relações entre locadores e 

inquilinos e produzindo ele próprio a moradia do trabalhador, através de autarquias 

estatais (BONDUKI, 1995). Ações governamentais começaram a surgir como a 

criação e fundação da Casa Popular no ano de 1946, destinado a enfrentar o 

problema da falta de moradias, pois havia um grande adensamento populacional nas 

metrópoles, resultado da industrialização e a vinda de imigrantes europeus e a 

migração interna no país, abriu-se então uma porta de melhorias para as precárias 

condições sociais da habitação. No entanto com a extinção do IAP em 1964, outros 

problemas surgiram, e uma nova visão da questão habitacional começa a ser 

elaborada.  

 De acordo com Bonduki (1995), nos anos de 40 e 50 o governo tinha plenas 

condições de implantar uma produção habitacional em grande escala, com 

excelentes qualidades que daria outros padrões de qualidade aos incontroláveis 

processos de favelização e periferização, que tomava conta das principais cidades 

brasileira. Porem falhas na administração dos recursos e dispersão destes 

impediram estes projetos. “Mesmo assim não foi pouco o que se fez, e o que se 

inovou, em propostas urbanísticas, desenhos, projetos, tecnologias nos processos 

construtivos, novos traçados urbanísticos e soluções arquitetônicas baseadas na 

uniformidade e repetividade das unidades em blocos, resultando em uma produção 

massiva de moradias para atender a imensa demanda por habitação.” 

 A concessão de financiamento público para a produção habitacional de 1930 

a 1964 atingiu a pouco mais de 171 mil unidades. No período de 1940 a 1960, a 

população brasileira cresceu, segundo o IBGE, de 41 para 70 milhões de habitantes, 
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a taxa de urbanização aumentando de 31% para 45%. As favelas e os loteamentos 

irregulares foram à resposta da população.   

A produção de habitações neste período foi um numero insuficiente frente ás 

necessidades de moradia da população brasileira. Porem comparado ao pouco que 

se fazia nos programas anteriores, em termos qualitativos, principalmente a 

produção de conjuntos habitacionais dos IAPs merecem destaque, pelo nível dos 

projetos. 

Com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criado em 1964, apresentou 

como inovação para a produção de habitação, fontes de recursos próprios e como 

instituição da correção monetária. Como na Fundação da Casa Popular, o BNH criou 

programas de financiamento que atendiam ao desenvolvimento urbano, porem foi 

extinto em novembro de 1986. “As produções implementadas pelo BNH, se 

manifestou apenas em busca, cega e inútil, pela redução de custo, sem levar em 

conta as outras perspectivas propostas pela arquitetura moderna.” (BONDUKI, 1998) 

 Pós a extinção do BNH, o crédito imobiliário só ocorreu em março de 2004, da 

resolução CMN nº 3.177, que determinou a ampliação de 1% para 2%, do porcentual 

de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais. Desde então 

outras medidas foram tomadas, como a criação do Sistema de Financiamento 

Imobiliário (SFI).  

 De 1990 a 2004, as operações de crédito habitacional somaram 685.311 mil, 

o que corresponde uma média anual de 45.687 mil financiamentos concedidos. De 

2005 a 2010, foram concedidos 1.446.060 mil créditos ou 241.010 mil operações ao 

ano, que representa 5,2 vezes a média do período anterior (1990 a 2004). 

Um importante movimento para a constituição de uma nova estrutura 

habitacional foi o apoio e a aprovação, pela Assembleia Legislativa, da criação do 

Sistema Estadual de habitação (Lei nº 12.801, de 15/01/08). A nova legislação 

autoriza o estado a aderir a programas federais com a participação de um conselho 

que abre formalmente á sociedade civil a participação na elaboração da politica e de 

programas habitacionais. Foram criados a partir de então planos federais e 

estaduais. 

O Governo Federal desde então elaborou vários programas habitacionais, 

dentre eles em 2009 o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), como ação 

para enfrentar a crise econômica mundial anunciada em fins de 2008.  
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Pelo governo estadual, o estado de São Paulo juntamente com a CDHU, 

companhia responsável pela implementação da politica habitacional, têm como 

destinação investimentos nos programas estaduais e concessão de subsídios ás 

famílias de menor poder aquisitivo. Até outubro de 2006, a SH/CDHU gerenciava um 

complexo parque de moradias com mais de 2.800 conjuntos habitacionais em 96% 

dos municípios do Estado, com 397.703 unidades habitacionais entregues. 

Sabe-se que o processo de programas de intervenções vai mais além do que 

até aqui descrevido, porem pode-se observar o traçado de descontinuidades de 

programas habitacionais criados. A habitação social nestes períodos sofreram 

variações no que se refere a quantidades e qualidades que são resultados do reflexo 

econômico e politico do país. 

 

3.2  Resultado de algumas intervenções para os dias atuais 
Os avanços ocorridos não se traduziram em avanços concretos nas 

condições de habitação e acesso a serviços urbanos da população brasileira. Em 

2012 - segundo a Fundação Getúlio Vargas - o déficit habitacional era de 

aproximadamente 5,8 milhões de moradias, já em 2014 – de acordo com o IBGE - 

esta carência aumentou para 6,5 milhões de moradias. Ainda existe no país um 

conjunto de necessidades habitacionais não satisfeitas, que configuram violações do 

direito à moradia, afetando sobre tudo as camadas mais pobres da população e os 

residentes em assentamentos humanos precários. “Nas zonas urbanas brasileiras 

ainda há 54,6 milhões de brasileiros que convivem com pelo menos um tipo de 

inadequação habitacional", frisa Maria da Piedade Morais, coordenadora de Estudos 

Setoriais Urbanos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (IPEA).  

  Segundo comentário de Leão Servas - colunista folha de são Paulo – 

baseado em pesquisas, a terceira maior cidade do país se dava por favelas ou 

habitações irregulares na cidade de São Paulo, cerca de 3,2 milhões de pessoas 

vivendo com algum tipo de moradia irregular.  

 O déficit habitacional continua sendo um problema nas grandes e médias 

cidades, onde habitações com baixo nível de estrutura abrigam famílias e estas se 

estabilizam com as condições que a sociedade oferece. Não se pode deixar de 

analisar que muito foi feito com os programas de intervenção no país, onde milhares 

de habitações foram criadas para a população de baixa renda. O maior exemplo de 

é o Minha Casa Minhas Vida que nos últimos anos tem investido fortemente na 
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nesta área. Segundo dados do programa foram realizados 3,4 milhões contratos de 

casas e apartamentos em todo o país, dos quais  1,7 milhões foram entregues, em 

números totais cerca de 6,8 milhões de brasileiros foram beneficiados. 

 O Plano Nacional de Habitação, que calcula a população futura nos próximos 

anos, com levantamento de 2007, a necessidade de habitação de 2008 até 2023, 

seria de aproximadamente 23 milhões de novas habitações, ou seja, em um período 

de 15 anos um aumento significativo de novas famílias e também jovens (que 

moram sozinhos), que vão precisar de habitações.  

 As ações tomadas pela União, estado e municípios em apoio e contribuição 

na implantação de habitação social, em sua maioria, têm gerado uma massiva 

produção de moradias, porem os dados mostram que a demanda é maior a 

produção, se analisar em um contexto macro brasileiro. Neste sentido, esta pesquisa 

procura nortear estes problemas apontando para o modo e a qualidade na 

implantação destes projetos. 
“Entendemos que a qualidade de vida dos seus usuários está 

determinada pelos padrões de ocupação dados pela excelência 

urbanística que advém das construções dos edifícios e dos espaços 

públicos, sem-públicos e privados. Esta conformação contribui para 

desenvolvimento da comunidade e para o exercício da cidadania.” 

(LISBOA, Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular, 2010) 

 

 Com base ao arquiteto Lisboa (2010), a qualidade de vida dos usuários está 

relacionada com a tipologia administrativa na implantação dos projetos, no próximo 

tópico abordaremos superficialmente alguns destes fatores que podem influenciar a 

qualidade da habitação e da sociedade. 

 

4. PROBLEMAS DA HABITAÇÃO 
 

Ao analisar o processo funcional da implantação da habitação social em 

algumas cidades brasileiras pode-se observar mais a fundo que as diretrizes 

tomadas pelas politicas habitacionais não são a única causa dos problemas sociais, 

outros pontos devem ser levados em consideração, do ponto de vista de programa 

de projeto as infraestruturas urbanas e atendimentos básicos como saneamento, 

educação, saúde e transporte, além das tipologias de terreno e de projetos com 

espaços mínimos e uso de materiais não qualificados, além da localização dos 
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conjuntos habitacionais afastados do centro da cidade são algumas causas dos 

problemas que a sociedade que dispõem destes programas enfrentam. Neste 

sentido, alguns destes pontos serão abordados basicamente a seguir. 

 

4.1 As infraestruturas urbanas  
 As infraestruturas em um bairro são fundamentais para a qualidade de vida 

dos usuários, pois são elas estruturais e funcionais para as atividades dos 

moradores. Elas devem ser implantadas juntamente com todo o loteamento e 

anteceder os moradores.  

 Podemos destacar algumas estruturas bases e fundamentais como: rede de 

água e esgoto, rede de energia, calçadas acessíveis, coleta seletiva, vias que 

comportem o fluxo de veículos, locais arborizados, e prever espaços públicos como  

praças, áreas de lazer e etc...e espaços privados como creches, escolas, áreas 

comerciais e de saúde. 

 Na Figura 1, tem-se um exemplo de ausência em infraestrutura urbana, uma 

rua localizada no bairro Cidade Estrutural de Brasília sem infraestruturas. O descaso  

do poder publico na instalação da rede de esgoto, leito carroçável e calçadas. 

4.2 Localização 

Figura 1: Exemplo de ausência em infraestrutura: rua sem esgoto, sem calçada e 
leito carroçável (Cidade Estrutural, Brasília). Foto: Valter Campanato (2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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 A implantação das áreas de habitação social na maioria dos casos são locais 

periféricos da cidade, menos valorizados o que contribui para segregação sócio 

espacial. “Os centros não são centros porque neles se localizam os palácios, as 

catedrais ou os bancos”. (VILLAÇA, 2001, p. 242). São centros porque é a partir 

deles que surgem as disputas de classes socais para produzir espaços 

diferenciados. A classe mais favorecida localiza-se próximo do centro, deixando as 

áreas menos favorecidas e afastadas para os pobres. Assim, esses locais se tornam 

acessíveis a uns e a outro não. 

 
Dominar o centro e o acesso a ele representa não só uma vantagem 

material concreta, mas também o domínio de toda uma simbologia. 

Os centros urbanos principais são, portanto (ainda são, em que 

pesem suas recentes decadências), pontos altamente estratégicos 

para o exercício da dominação. (VILLAÇA, 2001, p. 244). 

 

Neste sentido deve-se planejar a implantação se possível próximas do centro, 

porem com a urbanização da cidade, e a grande ocupação do solo em certas 

regiões impossibilita a implantação nestas áreas. O que se pode ver nas ultima 

décadas, é a expansão territorial do centro, ou seja, não existe apenas um centro 

com a urbanização pulverizou algumas áreas, criando novos centros.  

Segundo Bonduki (2014), a implantação dos conjuntos habitacionais podem 

ser levados a boas áreas da periferia das cidades, porem junto com esta devem se 

oferecer projetos urbanos de qualidade que faça a inserção desta área a cidade. Ou 

seja, com a implantação de “centros” comerciais de qualidade, ambulatórios que 

enriqueça a qualidade de vida da sociedade. Porem este é um assunto que dever 

ser estudado e desenvolvido com maior profundidade. 

 

4.3 As tipologias de terreno e projetos 
A localização das áreas deve ser analisada cuidadosamente a fim de prever 

menor impacto ambiental e futuros danos sociais e econômicos para os moradores. 

Em alguns casos as tipologias de terreno possuem altas declividades e solos 

contaminados o que dificulta e encarece a construção, além de risco para a saúde 

dos moradores. Porem através de uma boa arquitetura pode-se usar meios 
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funcionais na implantação do edifício em terreno com altas declividades, já conjuntos 

habitacionais térreos possuiu uma complexidade maior na implantação. 

A tipologia de projeto deve ser desenvolvida com base nas condicionantes 

que o terreno oferece e as necessidades mínimas dos moradores. Para isso 

algumas propostas e modelos de projetos podem ser criados por meio de concursos 

públicos e entre arquitetos e estudantes de arquitetura, que  desenvolvam opções de 

projetos para as áreas, buscando novas tipologias de habitações onde os clientes 

podem escolher a tipologia de sua preferencia. Analisando por este ponto de vista 

normalmente, o cliente interage com o arquiteto participando da concepção do 

projeto. Quando quem realiza é o Estado, o contato com o cliente final quase 

sempre não existe. O cliente é classificado somente como demanda, 

despersonalizada. Por isso, é dever do Estado representar os interesses desses 

clientes desconhecidos, criando interação cliente x arquitetos, conscientizando-o que 

sua tarefa não terminará com a conclusão do projeto. 

As elaborações de novas tipologias de projetos e as quebras da padronização 

das habitações refletem no modo de viver da sociedade. De acordo com Elisabete 

França, ex Superintendente na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), ressalta 

que a padronização de moradias populares reforça a segregação social.  

  

Projetos como a parceria entre o Instituto dos Arquitetos do Brasil seção São 

Paulo (IAB-SP), e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Figura 2: Modelo de projeto vencedor do concurso desenvolvido pela 
CDHU (Sustentabilidade e Inovação na Habitação Popular). Projeto do 
escritório 24.7 
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Estado de São Paulo (CDHU), que estimulou a produção de projetos arquitetônicos 

em diferentes categorias habitacionais na esfera pública estadual. O Projeto 

vencedor (Figura 2) é formado por blocos modulares rompem a monotonia dos 

antigos conjuntos habitacionais e trazem mais alegria e bem-estar às habitações de 

interesse social.  

O grupo de arquitetos do “Escritório 24.7” idealizou uma casa compacta que 

proporciona mais liberdade aos moradores, com espaços livres dentro de suas 

dependências, sem deixar de lado, a qualidade visual e volumétrica das mesmas. A 

preocupação com o conforto e o uso de novas tecnólogas construtivas além de uma 

fachada, com a identidade, a heterogeneidade e a descompactação do tradicional, 

um modelo da casa retangular são pontos chaves na elaboração da proposta. 

Metodologias dê-se implantar novas tipologias estão sendo desenvolvidas, a 

exemplo do método usado pela CDHU, neste caso, onde as habitações são de 

qualidade e pensada para integrar e estimular o convívio social por meio de uma 

arquitetura moderna. 

 

5. MODELOS A SER SEGUIDO 
   

Alguns modelos produzido pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões, entre 

o final dos anos 30 e início dos anos 60, possuíam  variações de tipológica que 

influenciou e marcou o campo da habitação social. Conjuntos residenciais ficaram 

famosos como Pedregulho e da Gávea, no Rio de Janeiro, projetados pelo arquiteto 

Affonso Eduardo Reidy com geniais soluções na implantação do edifício. 

Os projetos contavam com “arquitetos envolvidos com a produção de 

habitação social adotando uma atitude de projeto concebida pelo movimento 

moderno, buscando compatibilizar economia, prática, técnica e estética.” 

(FERREIRA, 1940:79 apud BONDUKI, 1998). Assim conseguiam viabilizar 

financeiramente o atendimento de trabalhadores de baixa renda, garantindo 

dignidade e qualidade arquitetônica. 

  

5.1 Modelos Implantados 
 Como já citado um dos exemplos mais notável de conjuntos habitacionais é o 

conjunto Realengo, de Carlos Frederico Ferreira, Conjunto Habitacional Pedregulho, 

projeto do arquiteto Affonso Reidy, como o próprio afirmou, “nunca tinha enfrentado 
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o desafio de produzir um grande conjunto habitacional, quando o presidente do IAPI, 

Plinio Castanhede, lhe pediu um projeto com mais de duas mil unidades.”  

Vamos abordar de forma superficial o Conjunto habitacional Pedregulho, 

projeto que recebeu comentários até de Le Corbusier em sua visita em 1962, que 

disse: “Fiquei admiradíssimo, nunca tive ocasião de realizar obra tão completa, 

dentro dos meus princípios, como vocês realizaram.” A obra é marcada por uma 

enorme diversidade tipológica, abrangendo várias soluções de unidades térreas e 

área de comércio no térreo. 

A área localizada no bairro Benfica, no Rio de Janeiro, próximo ao centro, 

teve inicio 1946 e termino em 1950.  O terreno destinado à implantação do conjunto 

habitacional possui uma área total de 52.142,00 m² e a taxa de ocupação final do 

projeto ficou em 17,3%. O terreno de forma irregular e sua topografia bastante 

acidentada, apresentando em certo ponto um desnível de cerca de 50 metros que de 

forma sinuosa cruza toda a extensão transversal do terreno. 

 

 

 

O projeto do conjunto dispunha de serviços 

que lhe permitia certa autonomia, como escola, 

quadras esportivas, piscinas, mercado, centro 

comercial e lavanderia o que permitia que as 

pessoas tivessem tudo em um único lugar, sem 

precisar se deslocar para realizar suas atividades 

(Figura 5). A educação das classes populares por 

meio da arquitetura surgia com insistência no 

discurso dos técnicos, como declara a engenheira 

Carmem Portinho: “A mais importante tarefa [das 

Figura 3: Affonso Eduardo Reidy,  Conjunto Residencial do Pedregulho, 
1948. Esquema das visuais do terreno.  
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446 
 
 

Figura 4: Affonso Eduardo Reidy,  
Conjunto Residencial do Pedregulho, 
1948. Corte Transversal e perfil terreno.  
Fonte: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arq
uitextos/06.062/446 
 
 
 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446
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assistentes sociais] era ensinar aos mais pobres novos hábitos de higiene, saúde e, 

principalmente, como ‘usar’ as construções modernas” (CAVALCANTI, 1987 apud 

BONDUKI, 1998). A ideologia mencionada pela engenheira Carmem, possui uma 

base funcional para aquela época, pois a educação é a base para o 

desenvolvimento de uma sociedade melhor. Metodologia que pode ser usual nos 

dias atuais deve ser estudada e desenvolvida para a implantação e conscientização 

da classe de baixa renda. 

 Algumas alterações do 

projeto original foram realizadas, 

porem o destaque maior no edifício 

que acompanha as curvas de níveis 

do terreno o diferencia das demais 

edificações, pela sua localização e 

monumentalidade. 

Atualmente, os edifícios que 

ainda preservam o uso original – 

escola e complexo esportivo – não 

01- Reservatório de água da cidade 
02- Apartamentos Bloco A 

       03/04 – Apartamentos Bloco B1 e B2 
       05 - Apartamentos Bloco C 
       06 – Escola primária 
       07 – Ginásio 
       08 – Vestiários 
       09 – Piscina 
      10 – Quadra de Basquete 
       11/12 - Playground 
       13 – Clinica 
       14 - Lavanderia 
       15 – Mercado 
       16 – Creche 
       17 – Berçário 
       18 – Jardim da infância 
       19 – Túnel para pedestre 
       20 – Fábrica existente 
        
 
 
 

Figura 5: Affonso Eduardo Reidy, Conjunto Residencial do Pedregulho, 1948.  
Planta Geral do Conjunto. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446 
 

Figura 6: Visão Geral, Conjunto Residencial do 
Pedregulho, 2005. Foto: César Duarte / IPP 
Fonte: 
http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.04. 
 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.062/446
http://www.moradiacentral.org.br/index.php?mpg=08.04
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possuem o acesso exclusivo aos moradores do conjunto, e os blocos habitacionais 

acabaram funcionando como edifícios autônomos, sem muita relação entre eles. O 

descanso do poder público na preservação e apoio nestes casos deixa a desejar. 

 

6. RESULTADO  
Com base na pesquisa que se encontra em desenvolvimento pode-se dizer 

que, os planos de habitação não tiveram resultados que minimizasse a carência da 

habitação social no Brasil. Os programas precisam ser bem elaborados, buscando 

uma administração presente com a realidade social, criando não apenas habitações 

para suprir a demanda, mas também possibilitando que os moradores tenham 

condições em desenvolver-se economicamente e socialmente, pois projetos sem 

estes requisitos não terão durabilidade.  

Um fator que dificulta solucionar a equação entre prover moradia digna, 

adequada ás necessidades dos moradores, e garantir a manutenção dessa mesma 

moradia a uma população com rendas baixas e com culturas “predadoras”, é um 

desafio, que carece de um conjunto de diretrizes mínimas para se que mantenha as 

áreas urbanizadas. 

Pode-se dizer que o modelo de habitação vigente no País - dotado de uma 

série de avanços em relação ao passado - pode ser aprofundado com algumas 

medidas como dar continuidade na ampliação de subsídios concentrados no 

combate do déficit habitacional e à queda na taxa de juros são condições para 

ampliar o mercado em direção à classe média e subsidiar apenas as baixas rendas.  

É fundamental a participação do arquiteto na elaboração dos projetos. Como 

se viu nos períodos anteriores a qualidade dos projetos foram diferenciadas, apenas 

a execução que descaracterizou a ideia inicial porem deve-se abrir portas para 

concursos de projetos habitacionais, estabelecendo novos paradigmas para o setor, 

como o exemplo citado da CDHU em São Paulo. 

Alguns fatores devem ser valorizados e implantados junto com a habitação 

social, como por exemplo, a valorização e a importância do arquiteto, que vive um 

momento em que os programas e a própria legislação brasileira os valorizam, 

através do apoio destes levar habitação condigna a todos. Outro fator é o 

desenvolvimento de novas diretrizes para o projeto arquitetônico, contemplando 

novas tecnologias sustentáveis que qualificam uma moradia.  
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INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência 

(PIBID), é um projeto da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) que tem como objetivo a união entre as secretarias 

de ensino tanto no âmbito Estadual quanto em esfera Municipal e as 

Universidades Públicas buscando promover a melhoria no Ensino Público. Para 

alcançar tal objetivo é proposto um incentivo aos alunos de Licenciatura para 

iniciarem suas carreiras como professores, que podem usufruir do contato 

desde a graduação com a sala de aula e todas as estruturas proeminentes de 

um ambiente escolar. 

O programa oferece bolsas aos alunos de licenciatura, aos seus 

respectivos coordenadores de área do conhecimento e também aos 

professores da Escola Pública que acompanham tais alunos em sala de aula. 

Além das aulas que os alunos devem preparar e aplicar, das 

supervisões com os coordenadores de área e também com os professores 

supervisores da Rede Pública, o programa também propõe que haja 

programações culturais entre os alunos, de forma com que estes possam 

envolver-se de forma integral e tenham uma ampliação de seus conhecimentos 

e saberes. 

Sobre os conhecimentos e saberes necessários para o docente, 

atualmente, configura-se dois modelos contrapostos na formação de 

professores. Um deles é o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos, e o outro 

modelo é o pedagógico-didático. O primeiro acredita que a formação dos 
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professores se dá através do domínio específico dos conteúdos da disciplina 

em que ele irá atuar. 

 
Considera-se que a formação pedagógico-didática virá em 
decorrência do domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente 
organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou mediante 
mecanismos do tipo “treinamento em serviço”. Em qualquer hipótese, 
não cabe à universidade essa ordem de preocupações. (SAVIANI, 
2008 pág. 149).   

 Já o segundo modelo acredita que a formação só acontece 

quando se tem um preparo pedagógico efetivo. Saviani (2008), explica que "a 

instituição formadora deverá assegurar, de forma deliberada e sistemática por 

meio da organização curricular, a preparação pedagógico-didática, sem a qual 

não estará, em sentido próprio, formando professores". (pág 149) 

A formação dos professores na rede pública não pode ser 

dissociada das condições de trabalho que envolvem a carreira docente, como o 

baixo salário e baixo orçamento para melhorias no ensino, condições precárias 

do local de trabalho e a desvalorização de sua profissão. Esses elementos 

contribuem significativamente na baixa eficiência das ações acadêmicas dos 

professores, mesmo que este tenha uma boa formação. Com base nesta 

realidade, o PIBID visa incentivar o fortalecimento da qualidade da formação 

docente, contribuindo para a valorização do magistério,  favorecendo a 

integração entre o ensino superior e o básico. 

 Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo conhecer a 

avaliação dos professores supervisores da rede pública participantes do 

subprojeto de Psicologia do PIBID/Uni-FACEF, sobre as contribuições e 

implicações das atividades do programa desenvolvidas nas escolas em que 

exercem seu ofício. 

 

2- METODOLOGIA 
2.1 Sujeitos 
Os seis professores supervisores do subprojeto de Psicologia, 

sendo eles quatro do sexo feminino e dois do sexo masculino, docentes das 

escolas públicas da cidade de Franca contempladas pelo PIBID/Uni-FACEF. 

 

2.2 Instrumentos 
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Questionário contendo perguntas abertas aplicado aos professores 

supervisores do subprojeto de Psicologia, que responderam às seguintes 

questões: “Quais são as suas motivações para participar do projeto PIBID?” e 

“O projeto PIBID trouxe alguma mudança na sua forma de educar?” 

 

2.3 Procedimentos  

         Foi solicitado aos professores supervisores do subprojeto de psicologia 

que respondessem ao questionário. 

 

3  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nota-se, pelo discurso dos professores em suas respostas ao 

questionamento sobre as razões motivacionais que os levaram a participar do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência, que embora haja 

divergências nas prioridades, todos ressaltaram a necessidade de inovação no 

ensino e nas práticas pedagógicas.  

Os professores ressaltaram a importância de se estabelecer uma 

vivência com os jovens futuros professores, destacando a juventude dos 

bolsistas do PIBID, como um fator motivador e desencadeador de novas 

experiências em sala de aula. Em relação a isso, Ramos e Wiebusch, afirmam 

que: 
Os acadêmicos em iniciação à docência necessitam conhecer a 
prática pedagógica nas escolas e em diferentes escolas, para que 
sejam oportunizados momentos de vivência e de conhecimentos, de 
como é estar frente aos alunos, e suas as diversas realidades. O 
ambiente escolar precisa ser repleto de oportunidades, nas quais 
alunos e acadêmicos possam vivenciar em conjunto um processo 
contínuo de conhecimento, pois a prática docente se desdobra na 
relação professor-aluno. (RAMOS e WIEBUSCH, 2012, p. 12) 
 

Também há de destacar-se a ressalva sobre o dinamismo em 

sala de aula que os alunos do Programa apresentam, fator este que além de 

motivar, muitas vezes promove aprendizagem para os professores, e, como 

consequência, leva à obtenção e arquivamento de novas experiências. 

O fator financeiro foi destacado por uma professora, mas, não 

aparece com relevância, e sim, como uma motivação auxiliar, mantendo-se em 

destaque a oportunidade de novas experiências. 
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Concernente ao questionamento sobre a mudança em suas 

formas de educar após o início do projeto PIBID, a maioria dos professores tem 

uma resposta positiva.  Nota-se a partir das respostas dadas, que os docentes 

estão renovando suas técnicas de ensino, trazendo mais dinamismo para as 

aulas, fazendo surtir um maior interesse nos alunos para aprenderem. Pode-se 

constatar isso a partir da resposta de um dos professores, que tem a seguinte 

fala: "Com certeza, toda a vontade que temos de educar, com o passar dos 

anos, devido a diversos fatores, vai ficando desmotivado, e com os Pibidianos 

renovamos técnicas de ensino/aprendizagem." 

Ao explorar o uso de diferentes práticas pedagógicas, os alunos 

aprendem mais, com maior interesse, surtindo em classes mais participativas 

que aprendem de forma criativa. Nota-se isso a partir do relato de um dos 

professores que mencionou que com o projeto, ele aprendeu a fazer uso de 

recursos tecnológicos com mais frequência.  

Ramos e Wiebusch (2012, p.5)  falam que "é preciso conhecer a 

realidade do aluno para que possa haver a mudança e a transformação, 

relacionando com a realidade que o aluno nos traz na sala de aula." Nota-se a 

mudança, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, quando os 

mesmos mencionam que aprenderam a prestar mais atenção nos alunos e em 

seus conflitos interiores, e que ao se atentarem mais aos alunos, eles se 

sentem com mais liberdade para se expressarem e participam mais 

ativamente. A esse respeito, Paulo Freire (1999) diz que é "preciso estar aberto 

ao gosto de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e 

à própria prática educativa". (P. 159) 

Apenas um professor relatou não ter mudado sua forma de 

educar, porém destaca que isso é algo a ser mudado, destacando que apesar 

de ter  iniciado no projeto esse ano, considera que a experiência tem sido muito 

rica e portanto, favorecedora de novas compreensões e ações. 

 

CONCLUSÃO 

Partindo-se da análise do material coletado com os professores 

supervisores, por meio de questionário, fora possível perceber que o PIBID tem 

auxiliado, significativamente, na ressignificação da prática docente destes 



671 
 

AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES SUPERVISORES SOBRE O SUBPROJETO DE PSICOLOGIA DO PIBID/Uni-
FACEF. p. 667-672. 

 

educadores, levando-os a repensar o processo ensino/aprendizagem. Neste 

sentido, têm vislumbrado a necessidade de adotarem ou otimizarem, em suas 

aulas, atividades dinâmicas, que despertem, de fato, o interesse dos 

estudantes em aprender, bem como a importância do uso das TIC’s 

(Tecnologias da Informação e da Comunicação) como forma de tornar o 

processo educacional mais atraente e consoante aos avanços tecnológicos 

hodiernos. 

Ademais, fica clara a percepção, pelos professores supervisores, que a 

relação entre eles e os estudantes do curso de Licenciatura em Psicologia do 

Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF é de colaboração mútua – 

fornecem a estes a possibilidade de aprender com sua experiência, enquanto 

refletem sobre suas práticas através da postura e olhares de quem ainda não 

se tornou professor e, por isso, carrega expectativas que, pelos relatos dos 

supervisores, têm manifestado-se em atividades que demonstram esperança e 

confiança em uma educação pública de qualidade. 

Destarte, o PIBID tem possibilitado o encontro dos que estão 

preparando-se para a docência com aqueles já experientes no âmbito 

educacional, encontro que tem gerado frutos de reflexão sobre como melhorar 

a educação pública, que tem possibilitado sonhar – de forma planejada e sem 

abandonar a realidade – com uma educação pública que pode, e deve, ser 

instrumento de construção de habilidades e competências que permitam ao 

educando fruir, plenamente, do mundo em sua totalidade, em respeito à sua 

condição de ser humano e, por isso mesmo, sujeito de direitos – culturais, 

econômicos, sociais e de saúde - que devem ser efetivados plenamente.  
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Introdução 
  

O sistema de franquias é uma opção de comercialização e distribuição 

de mercadorias, produtos ou serviços já existentes no mercado. Em que o 

franqueador possui como uma das vantagens uma forma de expandir seu negócio e 

o franqueado a oportunidade de se tornar um empreendedor de sucesso pelo fato de 

trabalhar com um marca já conhecida no mercado. 

 A presente pesquisa estará subdividida em diversas etapas, desde o 

surgimento de franquias, analisando sua criação, primeiramente nos Estados 

Unidos, até sua expansão para outros países. 

 O franqueador pode optar por diversos tipos de franquias, escolhendo 

o melhor segmento que fará o seu negócio expandir e a que melhor atenda à sua 

estratégia de crescimento. De acordo com os locais onde pretende atuar e as 

responsabilidades que pretende transferir, ele poderá escolher o tipo de contrato a 

ser firmado com os franqueados e o papel que estes terão na expansão da franquia. 

No desenvolvimento da pesquisa verificou-se a diferença entre 

franqueado e franqueador e aspectos positivos e negativos para ambas as partes. 

Há muitos motivos que justificam o crescimento das franquias, o principal deles é o 

fato de que é um negócio certeiro pela marca já existente, na maioria das vezes, ter 

uma credibilidade no mercado e pelos investidores não precisarem enfrentar as 

dificuldades iniciais de um negócio, tais como: economias de escala na produção, 

distribuição e publicidade.  

                                                           
1 Aluna regularmente matriculada no curso de Administração de Empresas do Centro Universitário de Franca – 
Uni-FACEF 
2 Aluna regularmente matriculada no curso de Administração de Empresas do Centro Universitário de Franca – 
Uni-FACEF 
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Para a elaboração de o texto a seguir, utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica, por intermédio da documentação escrita consultada, tais como: livros 

sobre o assunto, artigos de revistas e informações disponibilizadas em sites. 

 

1 Franquia: Sua origem e evolução 
 

De acordo com a Lei 8.955/94: 
Franquia é um sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o 
direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição 
exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 
também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de 
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador 
mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 
caracterizado vínculo empregatício (art. 20). 

 
A atividade da franquia envolve duas partes: o franqueador, proprietário 

do know-how do negócio, e o franqueado, que pretende utilizar a marca e os 

conhecimentos técnicos do franqueador para desenvolver a atividade comercial 

(BARIONI, 2007). 

O sistema de franquias teve seu inicio nos Estados Unidos, no século 

XIX, quando a empresa Singer Sewing Machine Company de máquinas de costura, 

montou uma rede de representantes para a comercialização de seus produtos 

(CHARIFKER, 2011). 
O Franchising nasceu nos EUA em 1860, quando, já naquele tempo, uma 
grande indústria de máquinas de costura, a Singer Sewing Machine 
Company, para expandir seus negócios com o investimento de pouco 
capital, e aumentar em muito seu faturamento, estabeleceu novos pontos de 
venda em todo o território americano usou para isso o sistema de 
franqueamento de sua marca, de seus produtos, de sua publicidade e, 
principalmente de sua técnica de venda no varejo, além da transferência de 
todo o seu kow-how. Foi sucesso nacional (ANDRADE, 1993). 

 

 No Brasil, o pioneiro em franquia empresarial foi Arthur de Almeida 

Sampaio, fabricante de calçados (Calçados Stella) que, em 1910 utilizou-se de 

práticas de franquia ao escolher representantes comerciais para fazer investimentos 

próprios em seus negócios (SEBRAE). 

 Uma das primeiras franquias de serviços no Brasil, cuja rede teve inicio 

em 1954, foram as escolas de idiomas como YÁZIGI, CCAA, e lojas de perfumarias 

e cosméticos, como O Boticário, que começou seu processo de expansão em 1980, 

com uma unidade franqueada em Brasília (SEBRAE). 
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No entanto, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising – 

ABF – no Brasil, as primeiras franquias realmente brasileiras, tiveram início em 

meados de 1980, momento em que a economia brasileira passava por um período 

de crise, fazendo com que diversos trabalhadores deixassem seus empregos para 

iniciar novos negócios (CANAL DO EMPREENDEDOR). 

O crescimento do número de franquias é fato notório no mercado 

brasileiro. Ainda segundo a ABF, o segmento de franquias no Brasil cresceu 11,9% 

e faturou R$ 115 bilhões no ano de 2013, e inaugurou 10 mil novos pontos de 

vendas (CANAL DO EMPREENDEDOR). 

O Brasil superou pela primeira vez os Estados Unidos em número de 

marcas, segundo Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF, no ano de 2013, os 

Estados Unidos ficaram em quarto lugar no ranking e o Brasil ficou atrás apenas de 

China e Coréia do Sul (CANAL DO EMPREENDEDOR).  

Ricardo Camargo também afirma que ao comparar o número de 

unidades do Brasil com os demais países listados nesse ranking, fica evidente o 

potencial do crescimento brasileiro. Existe uma grande concentração de unidades na 

região sudeste, porém nos últimos anos, as redes têm investido mais no interior e 

fora do eixo Rio-São Paulo (CANAL DO EMPREENDEDOR). As franquias estão 

presentes em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, e assim 

gerando 1.096.859 de empregos (ABF). 

O gráfico abaixo mostra a porcentagem aproximada do número de 

franquias existentes por regiões do Brasil:  

 

GRAFICO 1: Franquias por regiões do Brasil 
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Fonte: Canal do Empreendedor 

 

A ABF mostra uma grande evolução no número de redes de franquias 

no Brasil. No ano de 2003 eram apenas 678 franquias; em 2008 esse número 

aumentou para 1.379 franquias; já em 2014 houve um aumento satisfatório para o 

Brasil, saltando para 2.942 franquias. E com isso o número de unidades 

franqueadas do setor de Franchising Brasileiro evolui em 2003 de 56.564 unidades 

para 71.954 em 2008 e 125.641 unidades em 2014 (CANAL DO 

EMPREENDEDOR). 

Na cidade de Franca, no ano de 1997 a empresa Carmen Steffens, de 

acordo com a demanda cada vez maior nas lojas da fábrica, percebeu a 

necessidade de estruturar a empresa para o segmento de franquias. Em 2003 a 

empresa comemorou 10 anos com 60 franquias no Brasil e uma internacional 

(CARMEN STEFFENS). 

 

De acordo com Mario Spaniol, proprietário da empresa Carmen 
Steffens,  
 A Carmen Steffens vem crescendo exponencialmente e evoluindo ao longo 

de vinte anos. No cenário nacional e internacional, contamos com mais de 
500 lojas em 18 países. E em junho de 2014, recebemos pela segunda vez, 
o prêmio de melhor franquia no segmento de vestuário, bolsas e calçados 
femininos pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. E é com 
grande prazer que contribuímos para a realização de seu sonho em ter uma 
loja da rede que mais cresce no país e no mundo (CARMEN STEFFENS).  

No final ano de 2014, na cidade de São Paulo, foram apresentados os 

resultados de uma pesquisa sobre o sistema de franquias no Brasil, desenvolvida 

pela própria ABF, com destaque para os segmentos de maior sucesso de franquias 

no país, como se pode perceber com os principais resultados demonstrados na 

tabela a seguir (EXAME). 

 

Tabela 1: Participação por Setor 

Segmento 2013 2014 % de 
Variação 

% de 
Participação 

Comunicação, Informática e 

Eletrônicos. 
1827 2321 27,0 1,8 

Acessórios Pessoais e Calçados 7444 8847 18,8 6,9 

Casa e Construção 6265 7320 16,8 5,7 
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Educação e Treinamento 7593 8538 12,4 6,7 

Veículos 4123 4490 8,9 3,5 

Limpeza e Conservação 1073 1159 8,0 0,9 

Alimentação 23999 25635 6,8 20,1 

Negócios, Serviços e Outros 

Varejos. 
25120 26726 6,4 21,0 

Esporte, Saúde, Beleza e Lazer. 22138 23288 5,2 18,3 

Vestuário 9393 9677 3,0 7,6 

Hotelaria e Turismo 9299 9329 0,3 7,3 

Fonte: ABF 

 

Ao analisar a tabela pode-se perceber que o segmento de alimentação, 

tem uma grande participação no mercado e como grande representante destaca-se 

a empresa Cacau Show, e também as franquias Subway, McDonald’s, Bob’s e 

Nosso Bar. 

O segmento de maior participação do setor é o de Negócios, Serviços 

e Outros Varejos, que teve um faturamento total de 26.726 bilhões no ano de 2014 e 

uma participação de 21%, com destaque nas marcas AM PM Mini Market, BR Mania, 

Correios, Dia%, Jadlog. 

Outro segmento que também tem grande participação no mercado é o 

de esporte, saúde, beleza e lazer. A empresa com o maior número de redes neste 

segmento é O Boticário, seguida por Hoken, Drogarias Farmais, Não+Pêlo e Igui. 

Os segmentos de hotelaria/turismo e veículos obtiveram uma boa 

participação de mercado. 

Um dos segmentos que está em grande crescimento é o de acessórios 

pessoais e calçados. Entre as cinco principais marcas franqueadas no Brasil estão 

Óticas Diniz, Óticas Carol, Chili Beans, Arezzo e World Tênis. 

Na tabela também aparecem os segmentos de comunicação, 

informática e eletrônicos; casa e construção; educação e treinamento; limpeza e 

conservação; veículos que mostra notável crescimento.  
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2 Tipos de Franquias 
  

Para expandir sua marca, o franqueador pode optar por diversos tipos 

de franquias, escolhendo a que melhor atenda a sua estratégia de crescimento. 

Leite (1991) classifica as franquias como diretas e indiretas. As 

franquias diretas estão subdivididas como “Produto, Distribuição, Serviços e 

Industrial”. Já as franquias indiretas estão subdivididas como “Franquia Mestre, 

Desenvolvimento da Área de Franquia, Controle de Área de Franquia e Sistema de 

Franquia Formatada”.  

Abaixo um pouco sobre cada tipo de franquia, ainda segundo Leite 

(1991): 

A. Franquia de produto – consiste na produção e/ou comercialização de bens que 

são produzidos pelo próprio franqueador, ou por terceiros, exemplo: Vila Romana. 

B. Franquia de distribuição – essa franquia se refere a venda de mercadorias 

adquiridas de terceiros, exemplo: Postos de Combustíveis (Shell e Esso).   

C. Franquia de serviços – o fabricante-franqueador treina o franqueado na prestação 

de serviços de assistência técnica de seus produtos, exemplo: Serviços BRASTEMP 

– SAB. 

D. Franquia industrial – o franqueador, no intuito de descentralizar a produção, cede 

os detalhes do processo de produção e a tecnologia necessária, exemplo: 

Engarrafadores da Coca-Cola. 

E. Franquia-mestre – consiste em um franqueador original de  

produto/serviço, por necessidade de expansão internacional da sua marca, delegar a 

uma empresa local o direito de subfranquear a sua marca no país hospedeiro, 

exemplo: Hugo Boss.  

F. Desenvolvimento de área de Franquia – uma ou mais empresas locais serão 

contratadas pelo franqueador original, com a finalidade de explorar diretamente e 

desenvolver a sua marca naquele território, exemplo: McDonald’s no Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

G. Controle de área de Franquia – o franqueador original delega a várias empresas 

subcontratadas o direito de controlar a marca franqueada para determinado território 

geográfico.   

H. Sistema de Franquia Formatada – cede ao franqueado a marca e um conjunto de 

direitos de propriedade incorpórea, para este operar sob sua supervisão e 
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assessoria técnica na fabricação e/ou vendas de seus produtos e/ou serviços, em 

troca de uma compensação financeira firmada em acordo através de um instrumento 

de contrato. 

 

3 Aspectos favoráveis e desfavoráveis 
 

Ao iniciar uma franquia o empreendedor precisa analisar os aspectos 

favoráveis e desfavoráveis deste mercado.  
O franchising é vantajoso para ambas as partes, pois possibilita ao 
franqueador a expansão de seus negócios com baixos investimentos, e ao 
franqueado a oportunidade de ser seu próprio patrão, de ser dono de sua 
empresa, com riscos bem menores do que os enfrentados por aqueles que 
se aventuram no autoempresariamento sem contar com auxílio de alguém 
com experiência, proprietário de uma grande marca. E, além disso, permite 
ao consumidor beneficiar-se da qualidade uniforme do produto ligado a uma 
marca conhecida e a método já experimentado (DINIZ, 2006 - p.50). 

 
Para a abertura de um negócio, o empreendedor deverá ficar atento 

quanto às vantagens e desvantagens de se investir em um determinado negócio, 

assim como qualquer negócio existem vantagens, desvantagens e desafios diários 

que serão enfrentados.  

Segundo Cláudia Bittencourt, especialista em franquias,  

Trabalhar sob um sistema com regras pré-definidas em contrato, o que 
significa se submeter ao modelo já existente, pode ser um problema para 
quem gosta de fazer as coisas sem ter que dar satisfações a ninguém. A 
venda ou a transferência do negócio também estão sujeitas à regras 
previamente definidas e, na maioria das redes de franquias o franqueador é 
quem aprova o próximo franqueado (EXAME).  

  

3.1 Franqueador 

Para o empresário que pretende tornar sua empresa um negócio de 

sucesso e ter um diferencial no mercado existem vantagens que precisam ser 

analisadas. 

O franqueador aumenta sua base de atuação em ritmo mais veloz do 

que se ele fosse esperar por recursos próprios para instalar, operar e abrir novas 

unidades.  
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Em virtude da presença do dono de cada franquia com o interesse de 

melhorar os resultados e aumentar a rentabilidade, consegue-se então obter um 

ganho de eficiência para a rede como um todo.  

O franqueador pode ter uma empresa pequena em que ele possa criar, 

implantar, coordenar e desenvolver uma rede de porte razoável sem ter que arriscar 

um grande volume de capital. Para ele não faz muita diferença se a franquia é de 

pequeno ou de grande porte, pois ele não estará presente no dia a dia de cada 

negócio, e por fim, não deixa de ter seu ganho. 

O sistema de operação de franchising transita em uma via de duas 

mãos. Ou seja, no inicio o franqueado é apenas a pessoa que compra a franquia, 

posteriormente ele pode auxiliar o franqueador a desenvolver ou aperfeiçoar os seus 

produtos/serviços.  

O franqueador pode ingressar em novos negócios através dos hábitos 

e da cultura que cada franqueado possui. Dificilmente o franqueador conseguiria 

entrar em novos mercados se dependesse de seus recursos próprios, sejam 

financeiros ou humanos.  

Ao estabelecer uma rede de franquias, a oportunidade de criar um 

ambiente próprio para a comercialização do produto, se destacando perante a 

concorrência.  

Com a expansão da rede e abertura de novos mercados a marca 

passa atingir o maior número de pessoas tornando-se mais popular, facilitando 

então a venda e o consumo dos produtos. Consequentemente ocorre a procura por 

novas franquias em  pontos que ainda não foram explorados pelo franqueador. 

Para o empresário é importante ficar atento quanto às desvantagens de 

ser um franqueador, as unidades próprias do franqueador geram para ele uma 

lucratividade superior àquela que resulta das franquias, das quais recebe apenas os 

royalties e não o lucro total gerado por elas. 

Quando o franqueador decide investir em abrir uma franquia é valido 

lembrar que o retorno que ele terá sobre aquele negócio é de longo prazo. Para 

realizar um bom trabalho no planejamento e na formatação de uma operação de 

Franchising, o franqueador deverá realizar alguns investimentos que somente serão 

retornados a partir do momento em que um determinado número de franquias esteja 

funcionando e gerando os royalties e outras verbas. 
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Com o passar o tempo, há uma possibilidade de conflito entre o 

franqueador e franqueador. Principalmente se houver falhas da parte do franqueador 

no que se refere a seleção dos integrantes da rede e ao apoio e suporte aos 

mesmos. Na medida que o franqueado vai aprendendo sobre o negócio e vai 

ganhando confiança, ele pode passar a querer abrir um negócio próprio e até se 

tornar concorrente do antigo franqueador. 

O franqueador precisa desenvolver técnicas e ferramentas de 

acompanhamento dos franqueador em complementação do suporte prestado, pois 

cada franqueado tem o seu perfil de empreendedor e pode ser que uma das 

unidades atue fora do padrão, comprometendo a marca e a rede como um todo. 

 

3.2 Franqueado 

 

Ao comprar uma franquia o franqueado deve analisar as vantagens do 

empreendimento escolhido. 

Uma grande vantagem de abrir uma franquia é que se trata de uma 

marca já conhecida no mercado e com a certeza de uma boa aceitação do público-

alvo.  

Para novos negócios os custos das instalações iniciais fogem 

completamente da previsão, causando enormes problemas de fluxo de caixa ao 

empreendedor. Existem franquias que no contrato já estão inclusas as instalações 

iniciais, evitando preocupações para o franqueador em planejar e analisar custos. 

Como economia de escala, as propagandas serão rateadas entre os 

franqueadores da rede, e com isso terá uma redução nos investimentos havendo 

assim a possibilidade de melhoria na qualidade desta propaganda. Existe também 

uma vantagem relacionada aos preços obtidos por uma central de compras da rede, 

como por exemplo, equipamentos, máquinas e instalações, devido a grande 

quantidade necessária de compras, o que acaba sofrendo uma redução no custo. 

Em relação a independência jurídica e financeira, o franqueado terá a 

sua própria razão social, sendo uma pessoa jurídica distinta, e todas as operações 

financeiras serão de responsabilidade individual desta empresa. Para o 

desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, o franqueador tem responsabilidade 
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total sobre os gastos. Além de que, antes de lançar os novos produtos no mercado, 

ele o testa primeiro.  

As franquias também apresentam aspectos desfavoráveis que devem 

ser analisados, visando o desenvolvimento do empreendimento. 

Os sistemas são totalmente montados e controlados pelo franqueador, 

de forma constante e permanente. O objetivo dessa auditoria é detectar qualquer 

falha no cumprimento das obrigações, tanto no setor financeiro, como no setor 

contábil e operacional. O franqueado deve então estar ciente que essa é uma 

condição fundamental para o desenvolvimento da rede, e tanto o sucesso, quanto o 

fracasso serão compartilhados entre o franqueado e o franqueador. 

Ao escolher uma franquia, o franqueado deve verificar se é um sistema 

que oferece: atrasos de entrega de produtos e equipamentos, diminuição da 

rentabilidade prevista, perda de qualidade, pouca inovação e variedade de produtos, 

podendo acarretar problemas futuros. 

Em relação a encargos trabalhistas é de responsabilidade total do 

franqueado o pagamento de salários e cumprimentos de todas as obrigações com 

os funcionários. Ou seja, para o franqueador não existe nenhum vínculo 

empregatício. 

 

Conclusão 
 

Conclui-se que franqueador se trata de um empresário que quer 

expandir sua marca abrindo franquias. O franqueado é o empreendedor que tem a 

oportunidade e interesse de comprar a franquia oferecida pelo franqueador. 

Quando se pensa em franquia a primeira ideia que vem à mente é: ser 

dono de um negócio próprio, mas com uma estrutura já existente. Então, como 

maior atratividade está o fato de o franqueado não precisar ter experiências 

administrativas e querer deixar de ser apenas um funcionário.  

Para escolher a franquia certa, o primeiro passo é fazer uma analise de 

mercado visando qual segmento terá um retorno satisfatório, e verificar qual o 

segmento está em falta na região que ele quer atuar. 

Em seguida fazer uma pré-seleção das empresas que seriam 

interessantes investir de acordo com o capital que o franqueado tem disponível. 
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 Para estabelecer a relação que existe entre o franqueador e o 

franqueado é preciso que no contrato esteja constando todas as informações e 

exigências estabelecidas pelo franqueador como por exemplo, se o ponto de venda 

será escolhido pelo franqueado ou franqueador.  

Portanto, entre tantas vantagens e desvantagens de ambas as partes 

concluem-se que é mais propicio se tornar franqueado pelo fato de abrir um negócio 

já existente e conhecido, com a certeza de resultados satisfatórios.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID), programa realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), oferece bolsas para graduandos de 

cursos de licenciaturas presencias para que estes possam atuar nas escolas 

públicas vinculando a educação superior, a escola e os sistemas estaduais e 

municipais. A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e 

municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do 

ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. 

 Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do 

magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores 

com formação específica: Ciência e Matemática de quinta a oitava séries do 

ensino fundamental e Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino 

médio. Dentre outros objetivos que o programa propõe, há a proposta de 

incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

contribuição para a valorização do magistério; elevação da qualidade da 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre educação superior e educação básica; inserção dos bolsistas 

no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 

oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
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tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; incentivo para escolas públicas de educação básica, 

mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e 

tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o 

magistério; contribuição para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura.  

Dentro da instituição Centro Universitário de Franca, Uni-

FACEF, o programa colabora com três cursos de licenciatura: Letras, 

Matemática e Psicologia, havendo no total 105 bolsistas. A cada semana, os 

bolsistas recebem supervisões, elaboram planos de ensino e relatórios das 

aulas ministradas pelos mesmos nas escolas públicas de Franca 

contempladas pelo programa. O objetivo deste estudo é o de avaliar o 

impacto do PIBID na experiência profissional e pessoal dos alunos-estagiários 

do subprojeto de Psicologia. 

 

2. METODOLOGIA 
 
2.1 Sujeitos  

Responderam ao questionário 36 Pibidianos do curso de 

Psicologia, dos quais 30 (83,3 %) são mulheres e 6 (16,7%) homens, com 

idades compreendidas entre 18 a 41 anos, com idade média de 30. No PIBID 

encontra-se bolsistas de todos os anos do curso de Psicologia sendo, 12 

(33,4 %) do quarto ano, 11 (30,5 %) do segundo ano, 7 (19,4%) quinto ano, 4 

(11,2%) segundo ano e apenas 2 (5,5%) do primeiro ano. 

2.2 Instrumentos  

Questionário contendo seis perguntas objetivas sobre a opinião 

dos estagiários a respeito de alguns aspectos do programa e da própria 

atuação no mesmo. 
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2.3 Procedimentos  
Para a realização da primeira fase desta pesquisa do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Uni-FACEF, foram 

escolhidos os bolsistas do subprojeto de Psicologia para responderem ao 

questionário. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados e análise dos mesmos serão apresentados 

abaixo, sendo que na Tabela 1, serão expostos os dados referentes á 

avaliação que os respondentes fizeram do seu nível de aproveitamento do 

programa. 

Tabela 1. Nível de Aproveitamento do programa PIBID 
 

 N % 
Baixo 0 0 

Regular 3 08,3 

Alto 11 30,6 

Mais do que esperado 22 61.2 

TOTAL 36 100% 
 

         Os resultados da Tabela 1 mostram que 22 (61,2%) dos 

estagiários consideraram que seu nível de aproveitamento foi maior do que a 

expectativas iniciais, 11(30,6 %) que foi alto, 3 (8,3%) regular e nenhum avaliou 

como baixo. Verifica-se, portanto, que todos avaliam positivamente os ganhos 

obtidos da sua inserção no programa. 

         É esperado que os bolsistas do programa PIBID aproveitem sua 

atuação em sala de aula da rede pública com o intuito de obter experiência 

suficiente para exercer sua futura profissão como docente, se possível, nas escolas 

públicas, onde há uma necessidade maior de uma boa qualidade de educação. 

Segundo FELDMANN (2009, p. 189),  

 
Formar professores para o mundo atual requer profundas mudanças na 

forma de conceber o conhecimento, o trabalho docente, o processo de 

ensinar e de aprender e na revisão do compromisso da escola em 
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reconstruir as identidades dos sujeitos que vivem e convivem em 

determinado contexto histórico e social. 

 

  A experiência de um estágio no campo na educação básica antes 

mesmo da formação dos graduandos proporciona aos alunos oportunidades de 

compreensão, observação e atuação que podem refletir positivamente na sua futura 

prática profissional e contribuir para melhorar cada vez mais a educação básica do 

país através de uma atuação eficiente dos docentes. 

Dentre as variadas vivências ocorridas no contexto da sala de aula, a 

questão referente aos comportamentos inadequados dos discentes, englobados 

dentro do conceito comumente chamado de indisciplina, é alvo constante de 

reflexões sobre como proceder frente aos mesmos. Os Pibidianos também 

enfrentam cotidianamente indisciplina dos alunos frente as quais deve se posicionar.    

A Tabela 2 apresenta a respeito de como os Pibidianos da Psicologia 

lidam com essas questões em sala de aula. 

 
Tabela 2.  Como o pibidiano lida com a indisciplina na sala de aula 

 N % 
Passivo 1 2,9 

Impaciente 0 0 

Ativo 33 91,7 

Outros 02 5,5 

TOTAL 36 100% 

 
        A Tabela 2 refere-se ao como o Pibidiano lida com a indisciplina 

na sala de aula, sendo que 33 (91,7%) se avaliam como tendo postura ativa, pois 

conversam com os discentes assertivamente, 2 (5,5%) atuam de outras maneiras, 

como esperar a adaptação da sala e usa de exemplos concretos para obter a 

colaboração da mesma, somente 1(2,8%) se posiciona passivamente, deixando os 

alunos como estão. Observe-se então que nenhum estagiário age de maneira 

impaciente ou agressivamente, alterando a voz com os alunos. 

    Para Antunes (2002, p. 9) uma classe indisciplinada é toda aquela 

que: 
Não permita aos professores oportunidades plenas para o desenvolvimento 

de seu processo de ajuda na construção do conhecimento do aluno; não 

ofereça condições para que os professores posam “acordar” com os seus 
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alunos sua potencialidade como elemento de auto realização, preparação 

para o trabalho e exercício consciente da cidadania; não permita um 

consciente trabalho de estímulo às habilidades operatórias ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e vivências geradoras 

da formação de atitudes socialmente aceitas em seus alunos. 

 

        É preciso ‘’jogo de cintura’’ para lidar com as crianças da 

educação básica. Muitos não se interessam pelo o conhecimento dado em sala de 

aula, outros vão por obrigação e acabando dormindo durante as aulas. Cabe ao 

professor manejar a indisciplina dos alunos para que esta não interfira no 

comprometimento de sua didática e do aprendizado dos demais alunos. É preciso 

ter acesso ao aluno que apresenta a indisciplina e antes mesmo de chamar sua 

atenção diante a sala inteira, é considerável que o professor chegue até o aluno e 

pergunte o que está acontecendo, pois assim, pode-se aplicar um comportamento 

diante o aluno conforme suas necessidades, sem causar conflitos.  Importante 

ressaltar a importância da assertividade nas relações sociais, aspecto muito 

enfatizado e trabalhado na formação dos graduandos de Psicologia do Uni-FACEF, 

o que parece refletir na atuação dos mesmos em sala de aula.  

Sobre a avaliação que os pibidianos fizeram sobre as experiências 

adquiridas através do programa, os dados são apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Nível de experiência dos pibidianos no programa PIBID  

  N % 
Ótimo 23 63,8 

Boa 11 30,6 

Regular 2 5,6 

Ruim 0 0 

TOTAL 36 100% 

 

Observando os dados referentes a Tabela 3 verifica-se que, para 23 

(63,8%) a experiência é avaliada como ótima, para 11 (30,6%) como boa e para 2 

(5,6%) regular. Conclui-se então que nenhum estagiário está tendo uma experiência 

negativa. 
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A experiência dos bolsistas tem como base, a teoria e a prática. Ambas 

são desenvolvidas no programa PIBID e assim, são de extrema importância e com 

um aproveitamento maior, se aplicadas juntas na atuação em sala de aula.  

[...] o conhecimento não é dado nem na bagagem hereditária nem nas 

estruturas dos objetos: é construído, na sua forma e no seu conteúdo, por 

um processo de interação radical entre o sujeito e o meio, processo ativado 

pela ação do sujeito, mas de forma nenhuma independente da estimulação 

do meio. O que se quer dizer é que o meio, por si só, não constitui estímulo. 

E o sujeito, por si só, não se constitui sujeito sem mediação do meio; meio 

físico e social. (BECKER 1993, p. 25) 

Conforme o resultado da pesquisa, pode-se dizer que os bolsistas 

adquirem essa prática nas escolas, o que contribui para possibilitar uma satisfatória 

e adequada experiência favorecedora do processo ensino-aprendizagem dos futuros 

docentes. 

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os dados referentes a auto 

avaliação dos pibidianos sobre seu desempenho e comprometimento nas atividades 

do PIBID. 

 

Tabela 4. Avaliação do desempenho dos pibidianos no PIBID  

 N % 
Ótimo 19 52,8 

Bom 17 47,2 

Regular 0 0 

Ruim 0 0 

TOTAL 36 100% 

 
A Tabela 4 refere-se a opinião do Pibidiano sobre seu desempenho no 

Programa, sendo que 19 (52,8%) consideraram ótima e 17 (47,2%) boa e nenhum 

se avaliou como regular ou ruim.  Nota-se então que todos os estagiários avaliaram 

de forma positiva seu desempenho no PIBID.   

 

Tabela 5.  Avaliação dos pibidianos em relação ao seu comprometimento com o 
PIBID 

 N % 
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Ótimo  22  61.2 
Bom 12 33.3 

Regular 2 5.5 
Ruim 0 0 

TOTAL 36 100% 
 

A Tabela 5 refere-se à avaliação do Pibidiano sobre seu 

comprometimento com o PIBID, dos quais 22 (61,2%) avaliaram como sendo ótimo, 

12 (33,3%) como bom e 2 (5,5%) como regular. Verifica-se então que todos 

avaliaram ser comprometidos com o Programa.  

Era de se esperar que os resultados da Tabela 4 fossem 

correspondentes com os da Tabela 5 pois, sem um comprometimento significativo 

dos bolsistas em relação ao programa, não haveria um bom resultado no 

desempenho. 

Um aspecto importante do PIBID refere-se às supervisões semanais 

que os estagiários recebem dos coordenadores de área, dois de cada subprojeto e 

que tem como objetivo orientar todas as atividades exercidas pelos bolsistas. Na 

Tabela 6, são apresentados os resultados da avaliação dos estagiários sobre esse 

aspecto. 

 

 Tabela 6.  Avaliação das supervisões do PIBID 

 N % 
Ótimo 23 63,8 
Boa 12 33.3 

Regular 1 2.9 
Ruim 0 0 

TOTAL 36 100% 
 

A Tabela 6 refere-se à avaliação que os Pibidianos fizeram sobre as 

supervisões recebidas no PIBID e mostra que 23 (63,9%) avaliaram como sendo 

ótimas, 12 (33,3%) como boas, 1 (2,8%) como regulares. Observa-se então que os 

estagiários estão satisfeitos com a supervisão. Segundo Bittel (1982, p.5),  
 

 O termo supervisor tem suas raízes no latim, onde significa ‘’ olhar por cima 

‘’. Originariamente, era aplicado ao mestre de um grupo de artesãos. Há 

menos de 100 anos não era incomum que os mestres nas oficinas da Nova 

Inglaterra tivessem o poder quase total sobre a força de trabalho. Os 
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mestres podiam apresentar propostas para trabalhos, contratar sua própria 

turma [..]  

As supervisões dos pibidianos de psicologia são administradas por 

duas professoras do curso de Psicologia que se comprometem em ajudar os 

bolsistas na sua atuação como docente na rede pública. Nas supervisões, os 

pibidianos relatam como foram as aulas dadas na semana anterior, apresentam o 

plano para a próxima aula e com a ajuda das supervisoras elaboram as ideias e 

técnicas mais adequadas para a realização das próximas atividades. As supervisões 

auxiliam muito na atuação dos estagiários dentro das salas de aulas, já que as 

orientações são proferidas por docentes experientes que compartilham o 

conhecimento os bolsistas. Conclui-se que tais supervisões são de extrema 

importância e gratificante para os bolsistas, o que é corroborado pelos resultados da 

pesquisa. 

 

CONCLUSÃO 

 
A análise dos resultados das avaliações recolhidos sobre os aspectos 

que contribuem na formação docente e pessoal dos pibidianos, mostram que o 

PIBID tem forte influência no futuro desenvolvimento da carreira docente e pessoal 

dos licenciandos, ficando claro como o comprometimento e o conhecimento da 

realidade escolar influenciam no processo de formação dos futuros professores. 

Assim, projetos como o PIBID são essenciais para a construção do saber docente e 

para o estabelecimento de práticas investigativas, já que tais projetos promovem um 

ensino cada vez melhor em nosso país.  

As experiências vivenciadas no PIBID proporcionaram conhecimento 

da realidade, atuação docente proveitosa como base profissional e a vivência das 

verdadeiras dificuldades por que passam os professores. Em resumo, podemos 

dizer que o programa tem atingido e influenciado na vida e nas escolhas de seus 

acadêmicos de maneira satisfatória de acordo com seus objetivos. Há vários 

aspectos que identificamos que podem ser investigados mais a fundo, a fim de fazer 

evoluir e tornar o trabalho do PIBID ainda mais efetivo, o que será feito em estudos 

posteriores.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho visa compreender a população de rua, por 

meio da pesquisa Etnográfica. “A etnografia é ao mesmo tempo um tipo de 

investigação e um gênero de escritura que se desenvolveu na tradição 

antropológica”(CAIFA, 2007, p135). Sabendo então, que a antropologia e a 

etnografia busca um aprofundamento sobre as culturas, o pesquisador deve 

em sua vivencia e experiência entrar em contato com a realidade estudada de 

forma a compreende-la. 

 O conceito de moradores de rua, ou moradores em situação de 

rua é de uma população que não tira apenas seu sustento da rua, mas que tem 

o local como habitat. Estes sujeitos dormem em locais ou em instituições de 

acolhimento para migrantes e moradores de rua, ou seja, são pessoas que não 

tem um lugar fixo para habitação. A saber, as pessoas que tem a rua como 

meio de subsistência, mas não fazem dela um local de moradia como: 

vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis não podem ser 

considerados moradores de rua. Quanto aos imigrantes devemos considerar 

que estes não fazem parte da população de rua, contudo, na medida que se 

encontram nas cidades e usam dos equipamentos dos moradores de rua, 

devem ser considerados um deles. 

Segundo Santos (2009) existe uma grande divergência quanto a 

definição da população de rua, neste universo podem estar inclusos migrante, 

catadores de papel, prostitutas, trabalhadores itinerantes, desabrigados, 

camelôs, entre outros. Outro fator que chama atenção no tema tratado ocorre 

quando notamos características comuns na história dos moradores de rua 
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como: exclusão do mercado de trabalho por diferentes motivos, baixa 

escolaridade, a originalidade vinda de famílias de classe baixas, as perdas dos 

laços com a família de origem, consumo de álcool ou drogas, a sobrevivência 

através de mendicância, de pequenos bicos, a migração constante, a perca da 

identidade, exposição a criminalidade e violência (MENDONÇA, 2006; 

ALVAREZ;  ALVARENGA, 2009). 

Na Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua 

(2008), fez-se um levantamento com 71 cidades brasileiras, entre outubro e 

dezembro de 2007. O levantamento abordou pessoas em situação de rua com 

18 anos ou acima. Para realização da pesquisa fez-se a exclusão das capitais 

São Paulo, Belo Horizonte e Recife, justificando que estas tinham realizado 

pesquisas em anos anteriores. Assim, diante da pesquisa feita  foram 

identificas em nosso país 31.922 pessoas em situação de rua, que vivem em 

calçadas, praças, rodovias, parques, viadutos, postos de gasolina, praias, 

barcos, túneis, depósitos e prédios abandonados, becos, lixões, ferro-velho, 

albergues, abrigos, cassas de passagem de apoio e igrejas. Conseguiu-se 

ainda constatar no estudo que a população de rua é predominantemente 

masculina com 82%, mais da metade 53%  são pessoas adultas, possuindo a 

faixa de 25 a 44 anos, destas apenas 76,9% tem acesso uma refeição ao dia. 

Chama atenção que 39,1% das pessoas entrevistas se consideravam pardas, 

29,5% brancas e 27,9% pretas. Os principais motivos para morar na rua se 

apresenta nos problemas com alcoolismo/ drogas 35,5%, desemprego 29,8%, 

desavenças com pai/mãe/irmão 29,1%, sendo que dos entrevistados 71,3% 

apresentaram um destes motivos. Quanto a escolaridade 74%, dos 

entrevistados sabiam ler e escrever, 17,1% não sabiam escrever, 8,3% 

assinavam apenas o próprio nome. Já referente aos a locais para passar a 

noite observamos que 69,6% dos moradores dormem  nas ruas, 22,1% em 

albergues ou outras instituições e apenas 8,3% costumam alterar dormindo na 

rua e em albergues. A preferência em dormir nas ruas aparece em primeiro 

lugar, por causa, da falta de liberdade que se encontra nos albergues, o 

segundo motivo esta relacionado aos horários e por fim a proibição do uso de 

álcool e drogas. 

Vemos então, que no contexto das noites frias nas ruas, o 

consumo de drogas se faz estritamente presente na história destes indivíduos, 
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em que os espaços públicos vão ganhando vida pelos moradores, que após 

consumir sua droga transformam-se num aspectos anestésico, um corpo 

drogado que se mistura a experiências e momentos que levam os órgãos ao 

limites do próprio corpo e vicissitudes (SOUSA; BECHLER, 2008). 

Ainda neste cenário das ruas vemos, que em geral a ida para 

estes locais esta atrelada a quebra de vínculos, ao desemprego e ao consumo 

de drogas, na literatura observamos outras questões como  dificuldades com 

os fatores financeiros, a presença de doenças, transtornos e deficiências, 

assim como afirma Santos: 

 
Existem ainda aqueles que são expulsos de casa ou abandonados 
pela família por representarem um empecilho, um estorvo para os 
parentes. Dentre os quais estão os doentes mentais, alguns idosos e 
deficientes físicos que representam a parcela inativa da sociedade, 
portanto a família não tem perspectiva de que eles venham a 
contribuir nas despesas da casa, os custos com sua saúde são altos, 
além de, em certos casos, colocarem seus familiares em  situações 
de risco. Ocorrem também situações em que os moradores saem de 
casa e se perdem, passando a habitar as ruas da cidade ( SANTOS, 
2009, p.26). 
 

Ao falar em moradores de rua devemos ainda considerar as 

questões voltadas para a higiene, sendo seus corpos geralmente cobertos por 

sujeira que parece ate formar uma segunda pele,  corpos que ficam pretos por 

causa do acumulo da poluição e da falta de banho, temos também os dentes 

mal cuidados e roupas sujas, que carregam  o mal odor, da cidade. Talvez a 

falta de zelo com o próprio corpo possa ser uma falta de reconhecimento de si 

e do mundo, afinal, sobre o corpo é dispostos aquisições, o peso físico e 

emocional  de objetos que contam sua história (PEREIRA, 2003). 

Outro autor Graeff (2012) fez uma pesquisa com cinqüenta e uma 

pessoas moradores de rua do sexo feminino e masculino, desenvolvida entre 

junho de 2006 e abril de 2008, na cidade de Paris, acompanhando o cotidiano 

de pessoas que não tem condições de dispor de uma moradia. Durante este 

período o pesquisador buscou observar como os moradores de rua se 

relacionam corporalmente com os outros, com a cidade e cidadãos. 

Procurando compreender o que eles faziam com seus corpos, aparência, como 

alimentavam, descansavam, tomavam banho, lavavam as mãos, curavam as 

doenças, as fraturas e feridas. A pesquisa teve caráter etnográfico, que discutia 

o ponto de vista dos próprios moradores de rua. Após dois anos de pesquisa e 
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acompanhamento, Graeff desenvolveu as seguintes hipóteses, que a 

incorporação das situações vivenciadas na rua não pode ser apenas afirmada 

pela relação intima estabelecida com as condições precárias de existência, 

mas também pela situação de desrespeito facial que atinge a esfera física, 

sociojurídicas, morais dos sujeitos pesquisados. Existe um grande desconforto, 

mal-estar vindo das dificuldades de higiene, que se repercutem sobre situações 

de humilhação e estigmatizarão social. 

Podemos então, observar que os cuidados básicos com a higiene 

podem ir além da ordem pratica, pois pode estar carregada de sentido. Chama 

atenção numa das falas do autor Graeff (2012), quando o mesmo refere-se aos 

moradores de rua de Paris, dizendo que mesmo havendo duchas publicas a 

disposição da população, os moradores de rua encontram dificuldade de se 

desodorizar.  
Segundo ponto, relativo à higiene: em Paris a prefeitura coloca 
duchas públicas à disposição da população. Dentre as pessoas que 
encontrei e entrevistei, pelo menos um terço afirmou freqüenta-las 
uma ou duas vezes por semana, geralmente aos sábados ou 
domingos. Porém, mesmo com a possibilidade de acesso a esse tipo 
de serviço, meus interlocutores sempre destacaram as dificuldade de 
se desodorizar. (GRAEFF,  2012, p.767). 
 

Quanto aos corpos mais intactos notamos neles marcas de 

cansaço, a presença da falta de alimentação e o desgaste da vida na rua, que 

reflete sobre um olhar ou mesmo sobre um rosto traçado pelas experiências. 
Os corpos mais intactos, mesmo os que não exageram na bebida, 
mesmo os que não são corroídos pelo mal do desleixo, aparecem 
cambaleante, pouco tonificados, desgastados pela comida ruim, 
exalando muitas vezes um cheiro de tabaco e álcool. Os rostos têm 
os traços cansados fundos, a pele pálida ou a tez opaca. As barbas 
são mal cortadas, os cabelos são como crinas, os dentes, estragados 
ou ausentes...(CEFAI, 2010, p.74) 
 

No mundo nas ruas é notável perceber situações de mal estar, a 

fome, a exaustão física, as dores no corpo, crises de ansiedade, enjôos, 

desmoralizações, doenças agudas e crônicas. Em outros momentos é possível 

verificar o pé fraturado, o dedo gangrenado ou mesmo a permanência sobre a 

chuva, que pode ser visto como um símbolo de resistência frente aos 

obstáculos (GRAEFF, 2012). Para o autor este universo de noites mal 

dormidas, dores, odores, pode levar a incorporação, a disposição corporal, que 

tem como configuração o conhecido “abandono do corpo”.  



699 
 

O COTIDIANO E A HISTÓRIA DE VIDA DE MORADORES DE RUA DE UMA CIDADE DE MÉDIO PORTE: busca de 
aportes para a promoção de desenvolvimento humano e social. p. 695-705. 

 

Assim, o cansaço que apriore é momentâneo e suportável, torna-

se durável, ritmado por dores e desconforto. Para Santos e Bevilacqua (2012), 

o corpo abandonado passa carregar consigo o desprezo social e a 

estigmatizarão, que são conseqüências de marcas, cicatrizes, cheiros, roupas, 

maneiras de falar e comportar, cuja finalidade denuncia a condição social da 

população de rua.  

Diante do exposto, observa-se na literatura uma variedade de 

aspectos tratados sobre o tema moradores de rua. Contudo, vemos que 

mesmo acontecendo um grande aumento no numero de moradores de rua nos 

últimos anos no Brasil, tem-se ainda poucos estudos acerca desta população, 

afinal grande parte dos trabalhos realizados teve como recorte espacial os 

grandes centros urbanos, a saber, é baixo o numero de estudos destinados a 

cidades medias brasileiras o que dificulta a elaboração de políticas sociais 

condizentes a realidade.  

 

2 DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
  

A visão de desenvolvimento passou a atuar em ápice após o inicio 

do crescimento das industrias, antes seu foco estava presente nos padrões de 

vida, no bem estar social e no próprio crescimento econômico. Com a Segunda 

Guerra Mundial os debates sobre desenvolvimento se intensificaram, sendo 

cada vez mais acirrados, estes passam a estar vinculados aos fatores 

econômicos, políticos, históricos, cuja, finalidade era de livrar o mundo do 

desastre causado pela guerra, trabalhando com a fome, a miséria, 

descriminação racial, desemprego, desigualdades políticas, econômicas e 

sociais.  

Em 1990 foi regido o primeiro relatório de Desenvolvimento 

Humano, pelo plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que 

estabelecia o desenvolvimento não somente como sinônimo de industrialização 

e crescimento econômico.  (RIBEIRO, 2013). Quanto ao Brasil o país vivenciou 

um intenso processo de urbanização após a Segunda Guerra Mundial, nos 

dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

1940, revelaram que a população das cidades eram de 18,8 milhões de 

habitantes, o que correspondia a 26,3% do total da população brasileira da 
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época. Já em 2010, foi realizado o ultimo censo da população urbana pelo 

IBGE, o que chama atenção nos  valores levantados foram que esta população 

esteve um pouco a mais de 160 milhões de habitante, o que equivale 84,3% da 

população total. Devemos então considerar, que nos anos 70 o Brasil teve o 

marco na sua história ao passar das condições de um país predominantemente 

rural para o urbano (LUCENA, 2013). 

Conforme o Brasil se urbanizava a pobreza aparecia como uma 

configuração urbana e metropolitana. Neste processo acontece a migração de 

trabalhadores pobres do campo para as cidades, o êxodo rural se impulsionava 

pela falta de condições de estruturas econômicas e sociais do campo, em vista 

que estes trabalhadores buscavam encontrar melhores condições de vida na 

cidade. Com a grande mão de obra vinda do campo para cidade, sobreveio o 

esgotamento da oferta de empregos o que desencadeou no surgimento de 

favelas, na expansão da economia informal e no aumento da pobreza urbana. 

Assim, o crescimento das periferias passa estar atrelada a 

concentração de investimentos públicos nas áreas consideradas 

economicamente mais acionadas, no qual, estas se tornam mais valorizadas, 

diferentemente daquelas consideradas periféricas. A falta de condições físicas 

na favela leva os pobres a retornarem as cidades, assim como afirma o autor: 

 
Porém, as péssimas condições de habitação, a falta de equipamentos 
de consumo coletivo, como água e esgoto, e o elevado gasto com 
transporte coletivo tornam a sobrevivência na periferia por vezes, 
insustentável fazendo com que muitos dos pobres retornem às áreas 
centrais para habitar imóveis abandonados, cortiços, terrenos 
devolutos e as próprias ruas (BURSZTYN, 2000 apud LUCENA, 
2013, p. 109). 

 
Desta forma, os pobres urbanos vão ocupando a cidade, sendo 

caracterizados e responsabilizados pela desordem, consumo de drogas, pela 

colocação negativa e estatística da cidade, pelas epidemias, catástrofes 

climáticas e violência urbana. Devemos ainda considerar que no ano 1970 o 

Brasil se compunha por mais da metade da população vivendo na cidade, fato 

este que fez o país se tornar cada vez mais urbano, industrializado e pobre. O 

autor LUCENA (2013) ressalta ainda que o grande aumento da população nos 

últimos trinta anos, vem apresentando um grande desafio para os cientistas 

sociais e para as instituições voltadas para a promoção de desenvolvimento.  
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Outro fator que devemos analisar é aumento dos moradores de 

rua, sendo esta questão representada pelas transformações no mundo do 

trabalho, a saber, a industrialização, as maquinas, vem levando as empresas 

ao  desemprego estrutural, que se caracteriza pela redução dos postos de 

trabalho e aumento da automatização dos sistemas produtivos, situação que 

reflete  sobre a exclusão dos trabalhadores do mercado de trabalho. Contudo, 

em nosso país a expansão da pobreza urbana, não esta vinculada somente ao 

mundo do trabalho, existe outros fatores que o ocasionam, como a ruptura de 

laços sociofamiliares, a fragilização dos vínculos sociais, migração do trabalho 

do campo para a cidade, a economia, o cultural e o social.  

Quanto aos níveis de desenvolvimento Ribeiro (2013) fala que 

nos últimos 40 anos, os níveis vem aumentaram significativamente no mundo, 

mesmo observando uma determinada variabilidade entre regiões e países. 

Devido a isto, na atualidade a discussão se apresenta em torno de 

implementação de mudanças que levariam ao desenvolvimento, uma vez que a 

dificuldade se encontra na concretização de proposta. Assim, diante destes 

princípios a autora nos apresenta Amartya Sen o criador do IDH (Índice de 

desenvolvimento humano), que toma como parâmetro o desenvolvimento 

humano primordialmente, visando a liberdade como um processo de tomada de 

decisão. 

Quando então, falamos em desenvolvimento não podemos o ter 

somente com foco o econômico, pois o desenvolvimento é também resultado 

da expansão da liberdade individual e real, que cada individuo tem direito de 

desfrutar. Para Sen (2009), o desenvolvimento não deve ser olhado com 

restrição, sendo caracterizado como Produto Nacional Bruto (PNB), pois ele 

não se refere somente aumento da renda ou dos avanços tecnológicos. Mas, 

sim a possibilidade tomar atitudes maduras que vem de uma formação humana 

digna. 

Enfim, não podemos deixar de reconhecer que o crescimento 

econômico é um dos meios para se expandir a liberdades, além do social e 

direitos civis. Todavia, existe ainda na sociedade uma ausência de liberdade 

substantivada, esta se relaciona com a pobreza econômica, que rouba dos 

indivíduos a liberdade de saciar a fome, nutrir-se, a oportunidade de se vestir, 

habitar um lugar, o acesso a condições básicas de sobrevivência, como 
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exemplo, saneamento básico. Não deixando de notar e considerar que a 

pobreza pode estar associada a carência de serviços públicos e principalmente 

a falta de assistência social. Neste ponto, podemos constatar que a questões 

dos moradores de rua esta totalmente vinculadas ao desenvolvimento humano 

e social, uma vez que são perpassados pela história desta pessoas questões 

econômicas, históricas, sociais, o contexto, os grupos habitados, o nível 

alfabetização entre outros critérios. 

 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

No Brasil os estudos com moradores de rua são ainda 

relativamente escassos, a maioria dos trabalhos realizados com esta 

população teve como recorte espacial os grandes centros urbanos. Assim, 

encontra se pouco expressivo o número de estudos com a população de rua, 

realizada em cidades médias brasileiras, fator que dificulta a elaboração de 

políticas sociais condizentes a realidade destes indivíduos (LUCENA, 2013). 

Por se tratar de um problema que esta presente em todos os 

países, especialmente nos emergentes e subdesenvolvidos, a pobreza acaba 

por receber a atenção de diferentes áreas do conhecimento humano, além de 

ter variadas interpretações. Devido a isto, faz-se necessário compreender os 

múltiplos aspectos vivenciados pelos moradores de rua, levando em conta o 

contexto que se inserem, o sentido de mundo, as relações com o social e os 

valores. Conhecer o universo da população de rua é de fundamental 

importância para levantamento de subsídios e informações relevantes para a 

implementação de políticas públicas que levem em conta a problemática 

estudada. 

 

3.1 OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo Geral 
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Compreender a história, a perspectiva e o cotidiano dos 

moradores de rua, do município da cidade de Franca-SP e buscar aportes para 

promoção de Desenvolvimento Humano e Social. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 
 
a) Descrever o ambiente físico e o cotidiano do albergue 

b) Compreender a história de vida dos moradores 

c) Compreender o significado da rua para os moradores 

Compreender a função dos funcionários do albergue, a história, o tempo que 

vem desenvolvendo o  trabalho com a população de rua, além do sentido 

 

4 METODOLOGIA  
  
A metodologia utilizada será a etnografia por possibilitar uma maior 

aproximação do pesquisador com campo  investigado, trabalharemos ainda 

com a abordagem qualitativa, para um maior aprofundamento dos dados 

obtidos. Esta abordagem possibilita uma maior compreensão do objeto de 

pesquisa, além do entendimento das particularidades  do comportamento dos 

indivíduos. 

 

4.1 Participantes da pesquisa 

 
Participarão da pesquisa cinco moradores de rua de Franca, que 

habitem nas ruas a mais de dois anos, além de três funcionários do albergue 

que trabalhe com a população de rua por mais de dois anos. 

 

4.2 Estratégia de coleta de dados 
A pesquisa se constituirá em duas etapas descritas a seguir: 

1) Será feita observação participante utilizando da Etnografia para 

aproximação dos sujeitos da pesquisa. Através da Etnografia podemos 

trabalhar com a observação participante, pois nela ocorre um tipo de 

envolvimento que aproxima o pesquisador do campo, fazendo com que olhe a 

vida com o olhar do outro (FERNANDES, 2004; CAIFA, 2007). 
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2) Será feitas entrevistas individuais, semi-estruturada com os oito 

sujeitos da etapa anterior para levantamento e aprofundamento dos dados. 

  

4.3 Análise dos dados 

 

Os dados serão analisados, discutidos e relacionados com os 

referencias bibliográficos, a pesquisa será qualitativa, cuja finalidade é de 

ajudar o pesquisador a entender e compreender os significados das ações e 

comportamentos dos sujeitos que participarem do estudo, além disso, 

trabalharemos com a análise de conteúdo, que tem por objetivo de reunir as 

entrevistas, observações, levantamento do material (documental, bibliográfico, 

institucional, etc). Assim,  através da análise de conteúdo podemos realizar “[...] 

um momento relacional  prático de fundamental importância exploratória, de 

confirmação ou refutação de hipótese e construção da teoria” (MINAYO, 1994, 

p.26).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente momento a pesquisa esta passando por uma análise 

de dados para sua finalização. Devido a isto, não se faz presente as categorias 

e subcategorias.   
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Introdução  
 

Essa pesquisa tem como objetivo estudar e analisar blogs de moda, os 

quais fazem sucesso no século XXI. A escolha dos três blogs de moda se dá pelo 

fato deles serem os mais influentes da Região Sudeste do Brasil, região a qual tem 

grande importância para o país nos polos industrias, financeiros e tecnológicos.  

É notório que os blogs ganham cada vez mais espaço como ferramenta 

de comunicação. As blogueiras, proprietárias de cada um dos blogs analisados, Blog 

da Thássia, Blog Lala Rudge e Blog Garotas Estúpidas, fazem parte de ranking 

mundial de blogs de moda mais influentes do mundo, sendo grande influenciadoras 

não só no Brasil (LIA, 2014, blog Just Lia). Em contrapartida dos blogs foi analisada 

a Revista Vogue Brasil, sendo que a escolha desta revista e não outra se dá pelo 

fato de que ela tem grande influência no mundo da moda, desde que surgiu sua 

primeira edição. É considerada pelos amantes de moda como a bíblia da moda. A 

Revista atinge não apenas o Brasil, mas o todo mundo. Possui venda em 21 

países.1 

Quando se fala que um blog é o mais influente, estamos referindo aos 

quais suas proprietárias tem influência no que faz dentro e fora da rede, atingindo 

um público que não apenas a segue, mas copia o estilo de vida, marcas que usam e 

lugares que frequentam. 

 O objetivo, portanto, é compreender a linguagem por meio da qual os 

blogs atingem seus públicos, a “vantagem” perante a linguagem da revista. O artigo 

se estrutura apresentando a história da moda e a moda como comunicação; o 

surgimento da internet e dos blogs e traz uma análise sobre o conteúdo presente 

nas revistas e blogs de moda. 

 

                                                 
1 Vogue América, Reino Unido, França, Austrália, Itália, Brasil, Alemanha, Espanha, Taiwan, Coréia, 
Rússia, Japão, Grécia, América Latina, Portugal, China, Índia, Turquia, Holanda, Ucrânia e Tailândia. 
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1 A história da moda 

 

 Vivenciando pleno século XXI, constatamos que na temática moda não há 

apenas vestimentas, há também a publicidade, a comunicação, a informação, o 

design, mas nem sempre foi assim. Cavion e Morsch (2012) dizem que, com a 

estabilidade política e a expansão econômica no Renascimento, houve a 

possibilidade das pessoas em investir no que gostavam. É então neste período que 

a moda ganha seu espaço.  

Embora a moda tenha nascido no século XV, foi durante o século XVI que a 

moda surgiu como prática social. Era possível distinguir a classe social a que cada 

pessoa pertencia, um exemplo a ser dado era a cor azul que pertencia aos pobres e 

o modo de tingimento destas era a partir da ureia dos tintureiros da época, os quais 

tomavam muitas bebidas alcoólicas e utilizam de suas ureias que ficavam 

armazenadas em baldes para o tingimento dos tecidos dos pobres, obtendo assim a 

cor azul. 

Mas, a partir da Primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, os 

custos dos tecidos diminuíram com a chegada das máquinas de costura. Então, a 

burguesia passou a copiar o estilo de vestimentas dos nobres e as classes menos 

favorecidas passaram a comprar roupas melhores. 

Tempos mais tarde, por volta de 1910, uma figura francesa que nasceu no 

ano de 1883 com o nome de Gabrielle Bonheur Chanel ficou conhecida 

mundialmente por suas criações, levando o apelido de Coco Chanel. 

Chanel abriu a primeira casa de costura que comercializava também chapéus. 

Chanel foi quem criou as primeiras calças femininas e os vestidos “simples”, sem as 

várias camadas de babados, além de criar peças do guarda-roupa masculino para 

as mulheres, incentivando-as a lutarem pela liberdade feminina. Foi a partir disto que 

a célebre Coco Chanel passa a ser reconhecida mundialmente e começa seu papel 

de importância na moda. A importância de Chanel é evidente, pois criou um 

sentimento de luxo íntimo, em lugar da ostentação (SISCHY, 2013, online) e 

favoreceu a produção da moda em escala industrial, por meio do seu corte simples e 

caimento, além de se valer da vestimenta como meio de comunicar uma nova 

postura da mulher moderna. 
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Para compreender que moda não é apenas vestuário, é relevante esclarecer o 

significado da palavra moda, que segundo Ferreira (2005, p. 559) vem do 

latim modus e significa costume. O autor esclarece, ainda, que o significado da 

palavra moda expressa: “uso passageiro que rege, de acordo com o gosto do 

momento, a maneira de viver, de vestir etc”. E, significa “a fantasia, a maneira ou o 

modo segundo o qual cada um faz as coisas” (1975, p. 214). A moda, em seu amplo 

sentido, é algo que está em constante mudança, é influenciada pelos 

acontecimentos do mundo e é acompanhada pelo público. 

Atualmente, em pleno século XXI, há um amplo mundo do qual a moda faz parte. 

Estilistas não mais apenas criam roupas, estes estão engajados na criação de 

objetos decorativos e até em projetos sociais, como é o exemplo Giorgio Armani e 

Karl Lagerfeld. A moda vem se expandindo cada vez mais não apenas no vestuário, 

como visto, mas como modo de se comunicar, de se posicionar no mundo, de 

demonstrar posicionamentos, ideologias e identidades. 

 

1.1 A moda como “signo” de comunicação 
 

A comunicação surgiu há 90 mil anos e era usada através de movimentos 

com corpo e ruídos, como analisa Santaella (2005). Após esse marco, entra a era 

das pinturas rupestres que, além de ser uma maneira de comunicação, é uma forma 

de arquivar informações e através destas é que pudemos descobrir as 

características e a evolução da história humana. 

Lipovetsky (2003) diz que a moda hoje é hegemônica, pois ela atinge a todos, 

mas não em mesma proporção. A moda, sendo hegemônica, não pode ser 

considerada em sentido generalizado. O fato é que as pessoas têm um fácil acesso 

às informações mas, muitas vezes, não têm a condição financeira acessível a certos 

produtos de moda2. Estas pessoas acabam ficando excluídas da sociedade.  

Foi após a Guerra Fria que se pode perceber que o mundo tem ficado cada 

vez menor. A explicação para esse fenômeno, que é a integração de países e de 

pessoas de todo mundo, é que existe uma rede de conexões que aproxima pessoas, 

culturas, grupos e sociedades. 

                                                 
2 Muitas marcas populares como por exemplo C&A e Riachuello, chamam grandes estilistas para 
criarem uma coleção especial e desde modo, uma população que antes não poderia usar uma 
criação feita por tal estilista, passa ter acesso com menor. 
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O processo de globalização foi possível, a partir dos anos de 1980, quando 

houve uma retomada das redes locais, com a interconexão de computadores, 

permitindo o compartilhamento de informações. Desse modo, a globalização, por 

meio de conexões tecnológicas, pode ser entendida como o fenômeno que aproxima 

as pessoas de forma imediata. É um processo que atinge todos os setores das 

sociedades dos países mais ricos até os mais pobres, em diferentes proporções. 

No processo da moda como comunicação, Davis diz que (2002, p. 2), “a 

moda pode ser considerada como falar, mas ela não se assemelha a um diálogo”. 

Os autores ajudam a compreender que as pessoas escolhem as roupas através de 

seus sentimentos, muitas vezes, transmitem para aquela roupa que escolheu o que 

está vivenciando no momento de sua vida. Mas uma roupa pode ter um significado 

para uma pessoa e outro significado para outra, e pode também ser completamente 

diferente do que o estilista pensou quando criou tal vestimenta. 

 O universo da moda vem crescendo não só na área de vestuário. Podemos 

fazer uma análise e observarmos que a moda está cada vez mais inserida nos 

meios de comunicação. Sua presença pode ser vista na mídia com os programas 

televisivos, em revistas específicas ou não sobre o assunto, na internet e nos 

jornais. 

Na sequência iremos retratar sobre o surgimento da internet e dos blogs, com 

ênfase nos blogs de moda e o posicionamento destes na sociedade contemporânea. 

 

2 Internet e Blogs 
 

A internet, também conhecida como rede, surge no período do pós Segunda 

Guerra Mundial, em meados dos anos 60, durante o conflito entre Estados Unidos e 

União Soviética, os quais disputavam a hegemonia política, econômica e militar do 

mundo, conhecida como Guerra Fria. A necessidade de os soldados norte-

americanos se comunicarem fez com que contratassem um grupo de programadores 

da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (a mítica DARPA) e engenheiros eletrônicos para criar uma rede de 

comunicação usada através de computadores, onde seria possível o diálogo de uma 

máquina para outra (CASTELLS, 2000). 

A ARPANET foi a primeira rede estabelecida pelo Departamento de Defesa 

dos EUA, permitindo, assim, a comunicação de indivíduos e grupos do mundo 



710 
 

Mariana Oliveira Sarreta Vieira , Lícia Frezza Pisa 
 

inteiro.  Mais tarde, entre os anos 80 e 90, foram aperfeiçoando essas redes 

existentes e criando novas redes, inclusive fora dos Estados Unidos. Foi desse 

modo que surgiu, então, a internet, um meio de comunicação alternativo.  

Embora a internet tenha sido criada como um meio de comunicação 

interpessoal, apresenta características de meio de comunicação de massa. A 

Comunicação Mediada por Computadores (CMC), segundo Recuero (2002), 

considera que os computadores deixaram de ser uma simples ferramenta, passando 

a fazer parte do cotidiano de cada indivíduo. Falando de modo geral, o termo CMC 

se refere à linguagem natural escrita enviada via Internet. No final do ano de 1997, 

Jorn Barger criou um sistema na internet que foi nomeado de weblog, onde as 

pessoas poderiam relatar e compartilhar o que achassem interessante através de 

links. Peter Merholz separou a palavra, em duas, we blog (nós blogamos”), 

facilitando assim sua pronúncia. Anos mais tarde a palavra foi encurtada e passou a 

se usar apenas blog, que é conhecido até os dias de hoje. A semelhança entre os 

blogs e os sites comuns era tamanha que o primeiro blog conhecido foi considerado 

o primeiro site (WINER, 2002). 

O que caracteriza um blog são seus textos curtos com informações 

importantes, organizados em ordem cronológica reversa e sempre em uma mesma 

estrutura e atualizadas diariamente ou semanalmente, dando o direito do leitor 

comentar os posts/publicações, os quais são os artigos publicados em um blog. As 

publicações feitas em um blog são públicas. 

Os blogs divulgavam links de outros blogs ou de sites e faziam comentários 

sobre algum assunto de interesse da população. O sucesso dos blogs foi estrondoso 

e, a partir de então, cada blog começou a ter um tema principal. Novas ferramentas 

foram criadas, assim, os blogs passaram a ficar mais fáceis de usar. Tudo de uma 

maneira sem custo para quem compartilha e para quem recebe as informações. 

O permalink foi uma ferramenta criada no ano de 2000, facilitando o acesso 

aos blogs. Essa ferramenta permitia que cada post, que são as publicações do blog, 

teria uma página na web, assim, seria possível diferenciar uma publicação de outra. 

Do mesmo modo que algumas ferramentas facilitaram o uso do blog, a cobrança da 

escrita deste passa a crescer. Com ou sem erro nas regras gramaticais da língua 

portuguesa, é perceptível que os autores dos blogs vão criando uma linguagem 

própria. 
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De acordo com Albuquerque (2011), do blog Gente de Mídia, existem cerca 

de 127 milhões de blogs, tendo o Brasil em 4º lugar no ranking com o maior número 

de blogs. 

Os blogs deram a oportunidade de pessoas conhecidas compartilharem sobre 

suas vidas e para aqueles que não são conhecidos deram a oportunidade de 

reconhecimento. Como é o exemplo de Thássia Naves, Lala Rudge, Maria Rudge e 

Camila Coutinho, as quais são proprietárias dos blogs em análise neste artigo: Blog 

da Thássia, Blog Lala Rudge e Garotas Estúpidas respectivamente. 

As novas tecnologias, de acordo com Castells (2000, p. 51), “[...] estão 

processando em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo cada vez 

mais reduzido [...]”. A vantagem desse processo para os blogs é que, a partir disto, 

os seguidores têm um maior contato em um menor tempo com as informações que 

são publicadas ao longo de um dia nas páginas.  

É importante lembrar que, logo que a Internet surgiu, eram poucos que tinham 

aparelhos de computadores e poucos que sabiam manusear, pois, a máquina tinha 

um alto valor. 

 

2.1 Linguagem: do impresso ao digital 
 

A linguagem escrita nem sempre existiu, ela tem início tempos depois que o 

alfabeto fora inventado na Grécia, estimados no ano 700 a.C. Foi Havelock, quem 

criou os símbolos conhecidos como as letras alfabéticas, transformando assim a 

comunicação humana.  “A alfabetização só se difundiu muitos séculos mais tarde, 

após a invenção e difusão da imprensa e fabricação de papel” (CASTELLS, 2000, p. 

353). A linguagem impressa surge em 1450, por Johannes Gutenberg, inventor do 

tipo mecânico móvel para impressão.  

Com o advento da internet, muitos meios de comunicação foram afetados e 

também modificados. Mas, no nosso caso, o que nos interessa é o meio impresso 

que, de acordo com Dizard Jr. (2000, p. 20), “nos últimos anos da década de 90, a 

leitura de jornais diários por adultos diminuiu de cerca de 78% (índice do final da 

década de 40) para menos de 60%". 

Os meios de comunicação que, até então eram impressos, tiveram que se 

adaptar para os meios de comunicação digital. Por não conseguirem acompanhar a 

velocidade dos novos meios de comunicação, muitos jornais e revistas fecharam 
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suas portas. As revistas e jornais de grande nome e que conseguiram se adaptar as 

novas tecnologias, permaneceram no mercado, tanto em meio impresso, quanto no 

meio online. 

A vantagem de se ter o conteúdo online é a rapidez, a praticidade e a 

interação com que em apenas um clique o leitor tem todo o conteúdo que ele deseja, 

no exato momento que aconteceu algum evento e podendo também comprar o que 

deseja ao ver as publicidades online. As revistas passam não apenas a mostrar o 

que aconteceu, mas a interpretar, entrevistar alguns autores do evento e transmitir 

ao seu leitor um conteúdo mais elaborado, sobre o assunto que ele já sabe. 

Um pesquisador adjunto do Institute for the Future tem o seguinte 

pensamento sobre o material impresso e digital: 

 
O papel não vai desaparecer, mas a mídia sem papel absorverá mais do 
nosso tempo. Eventualmente, nos tornaremos sem papel, assim como 
outrora nos tornamos sem cavalo. Os cavalos ainda estão por aí, mas o que 
os utilizam fazem-no como hobby, não para viajar. Agora é mais fácil 
armazenar informações eletronicamente. O papel se transformou numa 
interface – num veículo transitório e descartável para se ler a informação 
copilada eletronicamente. Estamos ingressando no futuro em que a 
informação é transferida para o papel somente quando estamos prontos 
para lê-la; em seguida, o papel é imediatamente reciclado (SAFFO, 1992 
apud DIZARD, 2000, p. 221).  

  

 .  

 Percebemos que novos gêneros são criados, assim como as linguagens 

digitais, tendo uma flexibilidade linguística e uma rapidez de difusão da comunicação 

como características, chamam a atenção de um público cada vez mais infiltrado no 

mundo digital. Outra característica que tem como vantagem no meio digital, são as 

colagens. Mais uma vez a internet nos demonstra sua facilidade frente aos meios 

impressos.  

 

3 Apresentando a Revista Vogue e os Blogs Garotas Estúpidas, Lala Rudge e 
Blog da Thássia 
 

Na cidade de Nova York em 1892, foi criada a revista Vogue, um folhetinho de 

aproximadamente 30 páginas, destinado às mulheres nova-iorquina. 

 A revista Vogue só chegou ao Brasil no ano de 1975, quando passou a fazer 

parte do grupo Condé Nast Publications tornando-se de cunho internacional. 

Atualmente existem vinte e uma diferentes edições da Vogue no mundo, cada uma 
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com uma editora chefe. Daniela Falcão é a editora-chefe da Vogue Brasil desde 

2010. A Vogue é a revista de moda mensal considerada em todo o mundo pelos 

amantes da moda como “A Bíblia da Moda”. 

Chegamos então a era da criação dos blogs de moda. O blog Garotas 

Estúpidas surgiu através da ideia de dividir conteúdos que antes eram considerados 

fúteis, entre as amigas (COUTINHO, 2015, online). Mais tarde as amigas da Camila 

Coutinho desistiram da ideia e ela seguiu em frente. Dois anos depois percebeu que 

o blog havia uma quantidade surpreendente de visualizações em suas postagens, 

para uma época em que blogs de moda ainda estavam em uma fase inicial.  

O blog Lala Rudge foi criado no ano de 2010, usando o formato do blogspot, 

ferramenta grátis de criação de blog do Google, pela paulistana Maria Imaculada 

Rudge e quando atingiu notoriedade, ganhou a ajuda se sua irmã Maria Rudge. Hoje 

o blog foi dividido em duas partes, a primeira parte onde o assunto é moda, beleza, 

lifestyle e tendências, é dirigido por Lala Rudge e a segunda parte do blog fica nos 

cuidados de sua irmã, com assuntos como casa, família e também moda e beleza.  

Thássia Naves, blogueira de moda que foi eleita pela Revista Glamour 

Espanha em 2013 como uma das 25 mulheres mais influentes da moda, criou o blog 

com a ajuda e incentivo do seu professor de Mídias Alternativas da faculdade. 

É a partir de uma comparação e análise da linguagem usada nas publicações 

criadas e divulgadas nos blogs e a linguagem formal usada pelo meio impresso da 

revista Vogue, que será explicado o tema abordado nesta pesquisa. Algumas 

características dos blogs e revistas serão explicadas com maior detalhamento e 

outras serão apenas apontadas no capítulo seguinte. 

 

3.1 Analisando Blogs e Revistas 
 

Com diferentes características entre si, os blogs e as revistas têm um mesmo 

objetivo, informar ao seu leitor sobre alguma notícia referente ao assunto tema que é 

falado nos blogs e revistas referentes. Vejamos a seguir as diferenças formais na 

organização e disponibilização da informação em revista e em blogs. 

 

3.1.1 Cabeçalho 
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No cabeçalho de um blog é onde nos deparamos com o título de cada 

postagem, sendo possível uma percepção através deste se o mesmo é ou não do 

interesse de leitura. A data a qual a publicação foi divulgada juntamente com quem 

fez a publicação aparece no cabeçalho. Alguns blogs nos trazem a hora em que 

cada publicação foi feita. O assunto da publicação também é retratado no cabeçalho 

dos blogs. 

A localização onde cada publicação foi feita não é uma característica presente 

nos blogs. Se o local da publicação não foi apresentado no decorrer da publicação, 

entendemos que essa informação não seja relevante, de acordo com Galli (2005). 

A pontuação e a linguagem usada nos cabeçalhos são sempre seguindo as 

normas gramaticais, mas pode haver uso de gírias, abreviações, excesso de 

pontuação e ainda o uso de palavras de língua estrangeira.  

Em contrapartida aos blogs, encontramos as revistas. No cabeçalho de uma 

revista não encontramos a data que a publicação foi feita, pelo fato de a revista ser 

mensal ou quinzenal, a data se encontra dentro de um período que antecede sua 

publicação. A linguagem e pontuação tem de ser conforme as normas gramaticais 

brasileiras. Pode haver o uso de uma linguagem rebuscada ou de língua estrangeira 

no cabeçalho, mas esta é explicada ao longo da publicação no corpo do texto. 

 O assunto aparece dentro de cada categoria da revista, normalmente é 

encontrado no canto superior direito ou esquerdo da página e no índice. Várias 

publicações podem ser encontradas em uma única página da revista. 

 A localização de onde se escreveu a matéria nunca é divulgada pelo fato de 

as revistas apresentarem no início onde encontra-se a sede da editora. 

   E, para finalizar, pode-se usar da persuasão, que é a maneira como se usa 

as palavras para que o leitor se interesse, se senta atraído pelo que está sendo dito 

e então ter a vontade de ler o que traz a publicação. 

 

3.1.2 Corpo do texto 

 

É no corpo do texto onde encontramos a publicação, a qual vai tratar o tema 

que foi apresentado no cabeçalho. 

Mesmo os blogs e as revistas utilizando uma gramática correta em suas 

matérias, é válido lembrar que as blogueiras criam uma linguagem própria que 

passa a ser uma característica do seu blog. Essa linguagem não foge das regras 
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gramaticais, porém pode ser uma mistura de idiomas, uma linguagem antiga, 

palavras com repetição de letras, uso de letra maiúscula ou minúscula no meio do 

conteúdo que enfatizam as palavras com o diminutivo ou aumentativo. Outro ponto 

que é comum é o uso de expressões em línguas estrangeiras. 

Galli (2005, p. 124) explica que os blogs têm uma facilidade maior em 

persuadir o leitor se comparado com as revistas, pelo fato de que podem apresentar 

juntamente com seus textos imagens, trechos de vídeos e som, levando o leitor a 

percorrer outros sites com um simples clique.  

As revistas trazem uma linguagem formal, acompanhando todas as regras da 

língua gramatical brasileira, embora apareça em uma matéria palavras na linguagem 

estrangeira. 

O hipertexto digital é a junção do texto, imagem e som, uma característica 

própria do meio online, onde a velocidade, interação e acessibilidade se destacam e 

ganham sua vez no mundo onde a globalização está cada vez mais presente, 

melhorando os meios tecnológicos e todas as outras áreas do conhecimento. 

É importante que tanto os blogs como as revistas tenham um contato com os 

seus leitores, para saberem sobre suas publicações, modo de escrita e se está 

havendo uma interpretação correta sobre o assunto ou a persuasão como seus 

editores desejam. 

 

3.1.3 Aproximação do público por meio dos comentários 

 

As revistas diferentemente dos blogs não têm um espaço para que seu leitor 

deixe um comentário ao finalizar a leitura. Porém, a maneira de comunicação ou 

comentário é o leitor mandar uma carta para o endereço online ou físico da revista, e 

esse endereço pode ser encontrado no início da revista ou ainda nas redes sociais 

da mesma.  

Vale lembrar que as revistas da atualidade possuem sites e em seus sites são 

divulgadas matérias sobre o assunto, mas as matérias presentes nos sites das 

revistas não são as mesmas da revista. No site é permitido ao leitor deixar um ou 

vários comentários ao finalizar a leitura. 

Os blogs possuem uma URL única, própria para o comentário em cada 

publicação feita para que o leitor deixe sua opinião, dica, dúvida e o que quiser 

compartilhar. Os blogs deixam os seus leitores mais próximos das proprietárias, as 
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blogueiras, pelo fato de que as mesmas respondem aos comentários e podem 

assim, manter um contato ou uma troca de informação mais imediata. 

 

3.1.4 Número de publicações 

 

O número de publicação de uma revista e de um blog de moda podem variar, 

não há uma quantidade exata que ambos têm que publicar ao final de um mês. Se 

formos analisar uma revista em um mês que acontece algum evento importante 

sobre o assunto moda, ela nos mostrará uma maior quantidade de informações do 

que o normal, o mesmo vai acontecer com os blogs, que durante as temporadas dos 

eventos de moda publicam mais informações 

Uma diferença entre as publicações dos blogs com as revistas de moda é que 

no blog o leitor tem o conteúdo de uma forma mais rápida e com um maior número 

de imagens e links, de forma gratuita. O que já nas revistas é necessário esperar 

durante um mês inteiro para poder ler o conteúdo sobre o qual o leitor já tem uma 

informação. Isso faz com que as revistas pesquisem mais afundo sobre o assunto e 

também nos traga informações detalhadas e entrevistas, para que o leitor não deixe 

de comprar as edições e fique apenas nos blogs. 

 

Considerações Finais 

A moda está presente na sociedade não apenas como vestimenta, mas como 

modo das pessoas se comunicarem com o mundo, de se mostrarem, de 

demarcarem um posicionamento. Por isso a moda é compreendida como signo da 

identidade das pessoas e, por isso, como forma de comunicação. Diferente de 

quando surgiu, a moda hoje está inserida por todos os lados, como podemos 

perceber sua presença não apenas em vestimentas, mas nas mídias impressas, 

online e até no falar das pessoas. 

Ao longo das pesquisas e leituras foi possível perceber que a partir do 

momento que a Internet surgiu no meio do público, foi necessário que os meios, 

como as revistas, se adaptassem.  Essa adaptação não foi necessária somente 

quando a Internet surgiu, ela é necessária até os dias de hoje, visto que com a 

facilidade de acesso e o surgimento de novas ferramentas e atalhos para a 

comunicação, as mudanças são constantes.  É evidente que os blogs e os 

conteúdos online, facilitam a todo momento a vida e o acesso de seus usuários de 
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uma forma rápida e sem custos e para que essa comunicação seja eficiente, a 

linguagem e a organização da informação tem um papel primordial para isso 

Esse artigo trouxe uma primeira análise da comparação entre os blogs de 

moda e a revista com relação às diferenças entre a organização formal da 

informação, visto que se trata de um projeto de Iniciação Cientifica que ainda não foi 

concluído.  
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INTRODUÇÃO 
 

Diferente do que se pensa, o ser humano está em constante 

desenvolvimento. Após a adolescência as mudanças podem ser menos 

intensas, entretanto ainda são muito importantes e reais. 

É nessa fase que o sujeito fará escolhas que provavelmente permearão 

por toda sua vida, dentre elas estão a escolha de um parceiro(a) para criar uma 

nova família, de uma profissão, a conquista da independência e escolhas 

cotidianas, que apesar de simples, poderão afetar sua saúde e sua história. 

É de se pensar que ao entrar na fase adulta, o sujeito traga consigo 

hábitos e vícios que criou em sua adolescência. Dentre esses podemos 

observar os casos de dependência química.  

Segundo o Ministério da Justiça (2014) “é no período compreendido 

entre a adolescência e a fase jovem da idade adulta que ocorrem os maiores 

níveis de experimentação e problemas relacionados ao uso de álcool e outras 

drogas.” 

Atualmente, a toxicomania é um preocupante caso de saúde pública. 

Como dito acima, a maioria dos casos são iniciados na fase da adolescência, 

onde o sujeito se encontra mais vulnerável para a utilização de tal, já que este 

se encontra em um momento de grandes mudanças físicas, conflitos 

emocionais, necessidade de aceitação pelo grupo de amigos, sensação de 

onipotência e aumento da impulsividade. Porém, enquanto alguns 

adolescentes conseguem se desvincular da utilização dessas substâncias no 

decorrer do tempo, outros estendem esse uso para sua vida adulta. 

São muitos os possíveis motivos que os jovens justificam o interesse 

pelo uso frequente de substâncias psicoativas. Assim, os principais aspectos 

abordados nesta pesquisa serão: razões pelas quais os jovens se interessam 
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por essas drogas, os principais tipos de substâncias usadas, o início do uso, os 

efeitos causados na vida pessoal e interpessoal desses sujeitos e a percepção 

que eles têm sobre as drogas. 

Esse tema é fruto de um interesse pessoal gerado pela percepção da 

pesquisadora diante dos locais de entretenimento direcionados ao jovem. 

Percebe-se que nos tempos atuais, o uso de substâncias químicas vem se 

fazendo presente como forma de complemento na diversão do jovem. Pode-se 

observar esse fato em festas, shows e afins. Também pode-se encontrar 

muitas influências ao uso de drogas em filmes, novelas, comerciais de 

televisão, músicas, livros, etc. 

Na qualidade de estudante de Psicologia, esse trabalho abre novas 

perspectivas de compreensão e atuação com essa população que vem 

aumentando a cada dia. 

 
1. O SURGIMENTO DAS DROGAS: UMA VIAGEM HISTÓRICA 

 
O uso da droga acompanha a história do homem desde a antiguidade.  

Segundo o Ministério da Justiça (2014) o uso de maconha com propósitos 

medicinais data de 2.700 a.C. Nessa época os hindus já faziam o uso da 

cannabis e a consideravam como sagrada.  

De acordo com Shmidt (1980) na idade média, por volta do século XI 

surgiu na Pérsia uma seita, cujos membros praticavam terríveis crimes sob o 

efeito da planta. O líder dessa seita chamava-se Hassan e seus seguidores 

eram conhecidos como aschinchin, ou seja, alguém sobre a influência do 

haxixe. Aschinchin derivou a palavra assassin, ou assassino. 

A maconha também já era utilizada na Europa com o intento medicinal, 

durante os séculos XVIII e XIX.  Foi trazida para o Brasil pelos escravos 

africanos e difundida também entre os indígenas, a princípio era utilizada como 

remédio e para fins recreativos, nas rodas de conversa e nos finais de tarde. 

Nos Estados Unidos, ela já era conhecida pelos índios quando os mexicanos a 

levaram para aquele país. 

Segundo Laranjeira, Jungerman e Dunn (2003) a maconha começou a 

ser usada como medicamento na China a 3.000 anos no tratamento de 

constipação intestinal, malária, dores reumáticas e doenças femininas; 
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recomendada, também, para melhorar o sono e estimular o apetite. 

Posteriormente, na Índia, sua capacidade de produzir euforia foi descoberta e a 

planta passou a ser usada para reduzir a febre, curar doenças venéreas e 

como analgésico. Só no início do século XX que a maconha perdeu sua 

utilidade medicamentosa com a descoberta das drogas sintéticas, muito mais 

seguras e eficazes. Assim a cannabis passou a ser usada como droga de 

abuso. 

O álcool, por sua vez, pode ser considerado como a droga mais antiga. 

Há indícios de seu uso segundo Aratangy (2009) no período paleolítico, há 

cerca de 30.000 anos e mais tarde começou a ser utilizado no Brasil, no início 

de sua colonização. 

As bebidas alcoólicas, desde sempre, foram utilizadas principalmente 

em reuniões sociais, permitindo a desinibição das pessoas que a bebiam e 

ainda bebem. Porém, é importantes dizer, que usada em doses elevadas, seu 

efeito pode ser tão devastador a ponto de deixar quem o bebe inconsciente, ou 

mesmo levar à morte por intoxicação. Essa droga, pode ser facilmente 

encontrada por toda parte do mundo.  

A cocaína (princípio ativo que se extrai da planta coca), segundo o 

Instituto Social Morumbi (1971) foi utilizado desde muito tempo pelos indígenas 

desde o norte da Argentina até próximo da América Central e Vale do 

Amazonas. Para os Incas a coca teria uma natureza divina e era utilizada como 

estimulante. Na época pré-inca, a mastigação da folha da coca abrangia vastas 

regiões: na América central, parte da Venezuela, algumas regiões amazônicas 

e regiões que hoje pertencem à Colombia, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. 

Durante o Império dos Incas, a mastigação da folha de coca era restrita às 

classes superiores.  

Os estudos sobre o uso da cocaína segundo Laranjeira, Jungerman e 

Dunn (2003) se iniciou com seu isolamento químico em 1882 feito por um 

alemão chamado Albert Newman. Desde então, a substância passou a ser 

usada como medicamento.  

Ainda de acordo com o Laranjeira, Jungerman e Dunn (2003) com o 

consumo da cocaína difundido no século XX, a literatura médica começou a 

questionar a substância relacionando uma enorme variedade de complicações 
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dentre elas os problemas mentais, a dependência e a morte. Sendo assim 

vários países criaram leis proibindo seu uso.  

A mistura denominada Crack, que tem como componente principal a 

cocaína, foi criada na década de 80 nos Estados Unidos da América. 
O crack, uma forma de cocaína de uso relativamente recente 
em nosso país, teve os primeiros registros científicos de seu 
consumo no início dos anos noventa, portanto há pouco mais 
de 20 anos. Ela não é uma droga diferente da cocaína, mas a 
própria cocaína preparada para consumo por via inalatória 
(fumada). A rapidez e intensidade de seus efeitos, que se 
devem à intensa absorção da cocaína existente na fumaça no 
nível dos pulmões, são fatores que favorecem a dependência 
dessa droga. (Ministério da Justiça, 2014) 

 

Segundo o Instituto Social Morumbi (1971) Albert Hofmann, pesquisador 

suíço, em 1943 descobriu acidentalmente o LSD-25 quando estava à procura 

de um estimulante da circulação sanguínea. Os efeitos alucinógenos do LSD-

25 são: transformações na percepção mental (as cores mais reluzentes, os 

sons mais intensos), alucinações (os objetos se movimentando e ganhando 

vida), sinestesia (fusão dos sentidos, ex: “ver um som”, “ouvir uma cor”) e 

perda da discriminação de tempo e espaço. Segundo o ministério da Justiça 

(2014) os efeitos físicos do LSD podem ser descritos por aumento da 

frequência cardíaca, dilatação da pupila, sudorese (excesso de suor), náuseas 

e vômitos. 

O LSD ou “Doce” é apresentado segundo Bucher (1993) na forma de 

pedacinhos de papel embebidos no ácido lisérgico. O uso da substância é 

capaz de produzir psicose aguda no indivíduo, o que também, pode levá-lo à 

agressividade, tentativa de homicídio e suicídio. Segundo o Ministério da 

Justiça (2014) os efeitos dependem do indivíduo, da situação de uso, da 

quantidade ingerida e do estado de humor em que o usuário se encontra. 

A substância 3,4-Metilenodioxianfetamina (MDMA) mais conhecida como 

Ecstasy ou na gíria “bala”, é uma droga sintética que segundo Sadock e 

Sadock (2007) é derivada da metanfetamina que passou a ser usado em 1980. 

Apesar de seu uso ser um pouco mais tarde, essa droga foi sintetizada e 

patenteada em 1914. Quando ainda era legalmente aceito, o MDMA foi 

utilizado por vários psiquiatras como auxiliar na psicoterapia. Após estudos, os 

cientistas perceberam que a substância havia causado várias mortes por 

superdosagem e que poderia causar a destruição do sistema nervoso central. 
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Desta forma a MDMA passou a ser ilegal. Porém, até hoje é muito usado em 

festas grandes, como é o caso das raves. 

Segundo Longenecker (2002 apud VASCONCELOS et al., 2007) o 

tabaco é originário da América do Sul, onde por muitos séculos, antes mesmo 

da chegada de Cristóvão Colombo, era cultivado pela população indígena que 

fumava as folhas durante rituais. O extrato da folha também era utilizado como 

inseticida. Mais tarde Jean Nicot, famoso estudioso Francês propagou o uso 

dessa substância na França que segundo ele tinha poderes curadores. 

Longenecker (2002 apud VASCONCELOS et al., 2007) relata que após 

estudos foram constatados casos de doenças e mortes relacionados ao uso do 

cigarro. Apesar de tantas evidências do mal que esta substância provoca no 

organismo, ela ainda é aceita como droga legal no Brasil. 

Como se nota a droga acompanha a história do homem desde a muito 

tempo em diferentes contextos. Nos dias atuais a droga é frequentemente 

utilizada em festas, bares, confraternizações familiares e profissionais e em 

alguns casos mais graves, cotidianamente. Sendo assim, é de grande 

importância a observação do jovem contemporâneo e, se possível, e 

necessário a realização de intervenções para que haja uma melhor qualidade 

de vida entre eles. 

Foi por esse motivo que segundo Kerr-Corrêa e Maximiano (2013) o 

governo decidiu criar em 1998 o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e a 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) com o intuito de reduzir a demanda e 

a oferta das drogas e coordenar a Política Nacional Antidrogas integrando 

Governo e Sociedade. A Lei n°. 11.343/2006 prescreveu medidas para a 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas. Com essa lei, usuário e traficante passaram a ser 

tratados de forma diferente, já que até então ambos poderiam ser 

encarcerados caso fossem pegos com porte de drogas.  

O usuário dependente não deve ser privado de sua liberdade, mas sim 

ser inserido em programas de reabilitação e reflexão sobre seu próprio 

consumo. 

Apesar das leis criadas para a prevenção do uso dessas substâncias, 

muitos jovens ainda quebram as regras e se embriagam nos efeitos dos 

entorpecentes. Desta forma, mesmo com leis, informação e programa que 
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tratam deste assunto, a droga ainda é considerada um grande problema de 

saúde pública que necessita de atenção. 

 

2. SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: CARACTERISTICAS E 
EFEITOS 

 
O Míni dicionário Aurélio (2009, p. 330) define droga como: 1. Qualquer 

composto químico de uso médico, diagnóstico, terapêutico ou preventivo. 2. 

Substância cujo uso pode levar a dependência. 3. Substância entorpecente, 

alucinógena, excitante.  

Entre as drogas mais conhecidas e comercializadas em nossa 

sociedade estão: maconha, álcool, nicotina, cocaína, crack, LSD e o Ecstasy. 

Essas substâncias estão presentes em muitas regiões do mundo, 

independentemente da situação socioeconômica e de sua legalidade, afetando 

o comportamento de seus usuários. Além dessas substâncias estão os 

anabolizantes, os remédios em geral vendidos em drogarias, os vários tipos de 

cogumelos e os solventes e inalantes. 

 Os efeitos provocados por uma droga depende de vários fatores além 

de suas propriedades químicas. Pois, cada indivíduo tem suas particularidades. 

De acordo com Aratangy (2009), quando se fala do efeito de uma droga, trata 

do efeito médio, que é o efeito que a droga teria caso todos os usuários fossem 

iguais.  

Segundo o Instituto Social Morumbi (1971) a planta “maconha” pode 

assim se classificar em pertencente à família das “moráceas”, subfamília das 

cannaboides” do gênero “cannabis”, da espécie “sativa”. 

J. Hasselmann e Oscar Ribeiro (apud Instituto Social Morumbi, 1971) 

explicam que a substância tóxica da Cannabis Sativa está contida na fração 

solúvel em solventes orgânicos a qual se apresenta como uma resina. Esta 

resina contém mais de quatrocentos substâncias químicas diferentes e nem 

todas identificadas. 

O princípio ativo da maconha, responsável pelo efeito alucinógeno dessa 

droga, é de acordo com Aratangy (2009) delta-9-tetra-hidro-canabinol, mais 

conhecido pela sigla THC.  
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Esta substância pode ser usada comendo, bebendo, mascando, 

aspirando sob a forma de pó, como rapé e engolindo sob a forma de pílulas e 

pastilhas.  

No caso do cigarro feito de maconha, forma mais comum de consumo, 

logo que fumado, a droga passa imediatamente para a corrente sanguínea, 

atingindo os centros cerebrais em poucos minutos. Seus efeitos, de acordo 

com Aratangy (2009), dependem de várias circunstâncias, como a quantidade 

que se usa, da forma de preparação, da via pela qual é consumida, da 

sensibilidade de quem usa, das condições em que é usada e do significado que 

a experiência tem. Seus efeitos físicos são: ligeira taquicardia, secura na boca, 

vermelhidão nos olhos, dilatação das pupilas, estreitamento palpebral e 

descoordenação motora. E ainda podem ter alucinações visuais e sensibilidade 

aumentada dos sentidos.  

Os sujeitos que fazem o uso da substância podem ter diferentes 

atitudes, uns ficam inertes, outros ficam extremamente agitados, cantando, 

correndo, gritando, dançando, outros ficam furiosos e se tornam perigosos. 
O uso regular de maconha, por períodos muito longos, está 
associado com ansiedade, paranoia, pânico, depressão; 
prejuízo da memória e da habilidade de resolver problemas; 
redução da testosterona (redução transitória da fertilidade 
masculina); pressão arterial alta; asma, bronquite; psicose 
entre as pessoas com histórico familiar de esquizofrenia. O uso 
de maconha na adolescência aumenta a probabilidade de 
sintomas psicóticos após os 26 anos de idade; doença do 
coração e doenças crônicas obstrutivas das vias aéreas; 
cânceres (propriedades carcinogênicas são superiores às do 
tabaco); problemas de atenção e motivação (síndrome 
amotivacional); prejuízo na memória/concentração: 
compromete o desempenho de tarefas complexas e 
rendimento intelectual. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014) 

 

Quanto à dependência do uso desse entorpecente, a afirmação pode ser 

questionável, pois de acordo com Aratangy (2009), a interrupção do uso não 

provoca síndrome de abstinência. O que indica que o apego pela droga é mais 

por fenômenos psicológicos do que fisiológicos. 

Já no que se refere ao álcool, o Ministério da Justiça (2014 p. 44) afirma: 

“o uso abusivo de álcool é um grave problema de saúde pública, responsável 

por grande número de doenças, sendo associado a muitos acidentes e 

episódios de violência, além de levar muitas pessoas a se tornarem 

dependentes.” 
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Aratangy (2009) explica que o suco de qualquer fruta ou caule que 

contenha açúcar, se deixado ao ar livre, sofre a ação de microrganismos que 

digerem o açúcar, por um processo chamado fermentação, cujo resíduo 

químico é o álcool. Isto é, o álcool é uma espécie de sobra do açúcar que os 

fermentos destruíram.  
Por volta do século IX foi criado o processo de destilação, pelo 
qual se obtém bebidas de dosagem alcóolicas mais elevada. A 
destilação consiste em aquecer a bebida produzida por 
fermentação até que ela ferva e se transforme em vapor. Em 
seguida esse vapor é resfriado, para que se torne novamente 
líquido. Como o álcool ferve a uma temperatura mais baixa do 
que a água (isto é, ele ferve antes), o vapor que se forma no 
início da fervura de um vinho contém mais álcool do que a 
água. Quando esse vapor é resfriado, o liquido resultante tem 
uma concentração de álcool mais alta do que a mistura original. 
É assim que se produzem as bebidas destiladas, como o 
conhaque ou o uísque. (ARATANGY, 2009) 

 

O álcool é considerado substância euforizante, pois dilata os vasos 

sanguíneos da pele, dando a impressão de calor. Este promove a desinibição 

do sujeito em reuniões sociais, fazendo assim com que se sinta mais à vontade 

para expressar suas ideias.  

Assim como a maconha os efeitos do álcool dependem do sujeito que o 

ingere. Alguns podem tornar-se sentimentais, outros mais expansivos com 

tendência a enfrentar aventuras, outros mais agressivos, inconvenientes e 

desordeiros. Conforme o Ministério da Justiça (2014) em doses altas, a visão 

pode ficar “dupla” ou borrada, há diminuição da resposta a estímulos, 

sonolência, vômitos e insuficiência respiratória, podendo chegar à anestesia, 

coma e morte. 

Segundo Aratangy (2009) a primeira região a ser atingida é a do centro 

responsável pelo pensamento abstrato, comportamento voluntário e censura. 

Assim, com esse centro deprimido, a pessoa se sente mais solta, menos 

inibida, mais confiante e menos crítica. Qualquer sentimento e emoção pode 

ser expresso após a primeira dose de álcool, tanto o riso quanto o choro ou 

medo.  

O fígado é um dos órgãos mais afetados pelo consumo de álcool, sendo 

a cirrose hepática um dos problemas mais graves. 

Como já dito, o álcool pode causar dependência, da qual a pessoa que 

dispõe dessa condição é intitulado alcoólatra. Já o termo alcoolista, ainda 
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segundo o Ministério da Justiça, não reduz a pessoa a uma condição, como a 

de alcoólatra, mas a identificaria como uma pessoa que tem como 

característica uma afinidade com alguma ideia.  

A cocaína segundo Sadock e Sadock (2007) é um alcaloide retirado da 

folha de um arbusto tropical denominado Erythroxylon coca. Essa substância é 

comumente utilizada para obter efeitos estimulantes.   

Sua utilização pode ser através da mastigação da folha, inalação do pó 

pelo nariz, injeção subcutânea e fumada na forma de crack. Segundo o Instituto 

Social Morumbi (1971) e Sadock e Sadock (2007) os efeitos comportamentais 

da cocaína são: sensação de euforia, percepção de melhora em tarefas 

mentais e físicas, agitação, alegria, maior autoestima, desaparecimento da 

sensação de cansaço, fome e frio, irritabilidade, julgamento prejudicado, 

comportamento sexual impulsivo, agressividade, aumento generalizado em 

atividades psicomotoras, delírio e em alguns casos alucinações.  

Sadock & Sadock (2007) explica que após o desaparecimento desses 

efeitos, acontece um estado de depressão muito forte e acentuado que pode 

ser sentido por disforia, anedonia, ansiedade, irritabilidade, fadiga, 

hipersonolência e, às vezes, agitação. Desta forma, o usuário busca doses 

constantes da substância para manter a sensação de intoxicação.  

A cocaína causa dependência fisiológica e psicológica sendo que a 

última pode ser desenvolvida após um único uso.  

Sadock & Sadock (2007) relatam que doses elevadas de cocaína estão 

associadas à convulsões, depressão respiratória, doenças cerebrovasculares e 

infarto do miocárdio que levam à morte.  

O crack é uma forma de uso da cocaína. Laranjeira, Jungerman e Dunn 

(2003) o definem, também conhecido como “pedra”, como cocaína em pó 

misturada com água e bicarbonato de sódio. Essa mistura é aquecida fazendo 

com que a água evapore e crie pedras parecidas com as de açúcar que variam 

entre as cores branca e marrom. Essas pedras são colocadas num tipo de 

cachimbo que são aquecidos com fogo. É impossível fumar a cocaína em pó, 

pois ela desmancha sem virar fumaça.  

Os efeitos causados pelo crack são semelhantes ao da cocaína pura, 

segundo o Ministério da Justiça (2014) eles são: aceleração do coração, 

aumento da pressão arterial, agitação psicomotora, dilatação das pupilas, 
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aumento da temperatura do corpo, sudorese, tremor muscular, sensação de 

euforia, aumento da autoestima, indiferença à dor e ao cansaço, sensação de 

estar alerta especialmente a estímulos visuais, auditivos e ao toque. Os 

usuários também podem apresentar tonturas e ideias de perseguição. O uso do 

crack também pode diminuir temporariamente a necessidade de comer e 

dormir, e consequentemente seus usuários entram em processo de 

emagrecimento e desgaste físico. 

Segundo o Instituto Social Morumbi (1971) o Dr. Albert Hoffman foi quem 

descobriu o LSD-25. Sadock & Sadock (2007) afirma que esta substância é o 

mais famoso alucinógeno, que tem como efeito característico a perda de 

contato com a realidade. Os alucinógenos em geral não causam dependência 

fisiológica ou sintomas de abstinência, entretanto pode surgir uma dependência 

psicológica. 

Sua absorção é rápida e os efeitos surgem após 20 minutos, com pico 

de ação após 3 horas. Os efeitos são: aumento da frequência cardíaca, 

midríase, sudorese, náuseas e vômitos. Segundo o Ministério da Justiça (2007) 

o LSD-25 tem poucos efeitos sobre outras partes do corpo.  

Ainda conforme o Ministério da Justiça (2007) o LSD-25 é utilizado 

habitualmente por via oral, embora possa ser misturado ocasionalmente com 

tabaco e fumado. Alguns microgramas são suficientes para produzir 

alucinações no ser humano. 
Enquanto alguns indivíduos experimentam um estado de 
excitação e atividade, outros se tornam quietos e passivos. 
Sentimentos de euforia e excitação (“boa viagem”) alternam-se 
com episódios de depressão, ilusões assustadoras e sensação 
de pânico (“má viagem”). (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007) 

 
O LSD-25, de acordo com o Ministério da Justiça (2007), causa 

distorção da percepção, sendo comum o sujeito ver cores, formatos e 

contornos distorcidos.  Além de alucinações, esta substância também causa 

delírios, ou seja, falso juízo da realidade. 

O perigo desta substância não está exatamente na intoxicação que ela 

pode causar, mas sim, na perda de realidade que esta pessoa vivencia, 

podendo fazer mal a si mesmo ou ao próximo por falta de consciência.  

O ecstasy é o nome popular da MDMA (metilenodioxometanfetamina). 

De acordo com o Ministério da Justiça (2014) essa substância é um derivado 
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anfetamínico sintético de efeitos mistos, estimulantes e perturbadores que 

segundo Souza et. al. (2003) tem como principal via de administração a oral, 

porém ainda existem as vias inalatória, retal e em forma de cigarros. As 

apresentações farmacêuticas de administração oral mais comuns são 

comprimidos, tabletes e cápsulas gelatinosas ou não.  

Ainda segundo o Ministério da Justiça (2014) ao ser ingerido, o 

comprimido de ecstasy se desintegra facilmente no estômago. Uma vez 

dissolvidas, as moléculas de êxtase são absorvidas no estômago e no 

intestino, passando para a corrente sanguínea. Atingem o fígado, sendo parte 

metabolizada (inativada), e o restante é levado para o coração. Daí são 

bombeados para o cérebro e outros órgãos 

Assim como o LSD-25, o ecstasy é considerado como um alucinógeno e 

seus principais efeitos segundo o Ministério da Justiça (2014) são:  
Comprometimento do pensamento, humor e memória; 
ansiedade e percepções alteradas (menos intensas que o 
LSD); sentimentos de cordialidade e empatia; efeitos 
reforçadores e estimulantes; redução do apetite; frequência 
cardíaca e pressão arterial aumentadas; sudorese e boca seca; 
fadiga e espasmos musculares; descontrole da temperatura 
(geralmente ocorre hipertermia em função do ambiente e da 
agitação motora); bruxismo (ranger de dentes). (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, 2014) 
 

De acordo com Souza et. Al. (2003) os efeitos do uso do ecstasy são 

alucinações visuais, distorções cognitivas, delírios, percepção alterada do 

tempo, redução da capacidade de atenção e cefaleia. 

Muito utilizado, assim como o LDS-25 em festas, principalmente em 

raves, já que essas duas drogas são estimulantes e dão a quem usa uma 

sensação de maior energia. 

O solvente é definido pelo dicionário Mini Aurélio (2009, p. 748) como 

líquido capaz de dissolver outra substância; e inalante aquilo que se absorve 

com o hálito ou aspira.  

De acordo com o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas 

Psicotrópicas – CEBRID [2008?] inalante é um solvente com características de 

ser uma substância facilmente volátil e que pode ser inalada, isto é, pode ser 

introduzida no organismo através da aspiração pelo nariz ou boca. Nem todo 

solvente é inalante, por exemplo, a água é um solvente, entretanto não pode 

ser inalada, pois é pouco volátil (não se evapora facilmente). 
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Segundo o Ministério da Justiça (2007) um dos inalantes muito utilizados 

no Brasil é o “loló” ou “cheirinho” que é um preparado clandestino que tem 

como componentes clorofórmio de éter. Esta mistura é utilizada apenas como 

droga de abuso. 

Ainda de acordo com o Ministério da Justiça (2007) o lança-perfume é 

outro inalante muito utilizado. Consiste em um líquido formado pelas 

substâncias cloreto de etila ou cloretina, que vem em tubos e que normalmente 

se usa no Carnaval. Sua fabricação é proibida no Brasil. 

O Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas – 

CEBRID [2008?] afirma que após a inalação de um solvente a pessoa sente 

inicialmente uma estimulação que é seguida por uma depressão, sendo este 

efeito o mais importante. Mas pode também ter sensações estranhas, 

chegando até a alucinações. O uso de solventes traz os seguinte efeitos: 

euforia, agitação, tonturas e perturbações auditivas e visuais, podendo 

aparecer também náuseas, espirros, tosse, salivação intensa e o rosto 

avermelhado. 

Ainda de acordo com o CEBRID [2008?] o tabaco é uma planta cujo 

nome cientifico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída uma substância 

chamada nicotina, seu princípio ativo. 

Conforme o Ministério da Justiça (2014) explica, além da nicotina, o 

tabaco contém mais de quatro mil substâncias, algumas das quais associadas 

ao desenvolvimento de cânceres. Essas substâncias também estimulam o 

sistema de recompensa do cérebro e induz a dependência intensa e rápida 

Segundo o Ministério da Justiça (2014) a forma mais comum para o 

consumo de nicotina é pelos cigarros, as outras formas são através de 

charutos, cachimbos e narguilé.  

Assim como o Álcool, o tabaco é consumido mundialmente em grande 

quantidade e por ser uma droga lícita e seus efeitos não gerarem 

comportamentos inconvenientes, seu uso é socialmente aceito.  

 De acordo com Gigliotti e Presman (2006) os efeitos gerados pelo uso 

do tabaco são: prazer momentâneo, melhor desempenho cognitivo, maior 

controle sobre a excitabilidade e sobre as emoções negativas. Segundo o 

Ministério da Justiça (2014) a nicotina produz alguns efeitos semelhantes aos 
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demais estimulantes, como a sensação de bem-estar, porém de forma mais 

branda do que a euforia provocada pelos outros estimulantes, como a cocaína.  

 

3. O ADOLESCENTE E O JOVEM ADULTO 
 

A adolescência é uma fase de risco ao uso de drogas, já que o sujeito se 

vê muito vulnerável à influência do meio, tem tendência a seguir modelos (de 

pais, familiares, amigos, ídolos) e se encontram em um período de conflitos 

internos e externos que podem gerar sentimento de fuga, levando 

consequentemente a busca de substâncias que lhe tirarão a consciência ou 

mesmo a sobriedade.  
Para conquistar sua própria identidade, sua autoconfiança e na 
busca de sua independência, o adolescente saudável 
experimenta diferentes comportamentos e atitudes. Esta 
tendência reflete não só na busca de uma identidade própria, 
diferentes de seus pais em alguns aspectos, mas também o 
desejo de ser visto como um indivíduo autônomo, adulto. 
Assim, o adolescente se baseia, questiona, adapta e adota 
modelos de comportamento adulto que dispõe, sendo o uso de 
álcool, tabaco e de outras drogas. (JUNIOR E KUCZYNSKI, 
2003) 

 
 “O adolescente vive o presente, busca realizações imediatas e os 

efeitos das drogas vão de encontro a esse perfil, proporcionando o prazer, 

passivo e imediato” (JUNIOR E KUCZYNSKI, 2003). 
A adolescência é um período de grande risco para 
envolvimento com substâncias psicoativas. Ao menos em 
parte, esse risco pode ser atribuído às características da 
adolescência, tais como: necessidade de aceitação pelo grupo 
de amigos, desejo de experimentar comportamentos vistos 
como “de adultos” (isso inclui o uso de álcool e outras drogas), 
sensação de onipotência (“comigo isso não acontece”), 
grandes mudanças corporais que geram insegurança, início do 
envolvimento afetivo, aumento da impulsividade e busca de 
sensações novas. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014) 
 

A genética é um fator de risco para o problema da dependência química. 

Segundo o Ministério da Justiça (2014) indivíduos que tem pais dependentes 

químicos, tem uma pré-disposição maior para esse transtorno. Parte dessa 

influência é devida às características herdadas por meio dos genes.  

Além da influência genética, os pais dependentes de álcool, ou mesmo 

pais que não tem o vício, mas ingerem a bebida de vez em quando, 

inocentemente, oferecem a seus filhos menores de idade (crianças e 

adolescentes). Esse comportamento pode gerar uma maior aceitação orgânica 
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da substância, fazendo com que crie o hábito posteriormente de ingeri-la. 

Essas crianças são acostumadas desde pequenas a fazer uso do álcool e 

depois ao se tornarem adultos tem uma maior probabilidade de se tornarem 

dependentes dele. 

No período da vida que o sujeito é denominado como jovem adulto, a 

dependência e submissão aos pais se extingue e o sujeito passa a fazer suas 

próprias escolhas e se responsabilizar por elas. Assim ele se encontra em mais 

um período de mudança, por sinal, menos radical que a fase da adolescência, 

porém não menos importante.  

O abuso de substâncias nessa fase, pode ser decorrente da 

adolescência ou iniciada na própria vida adulta afim de buscar um prazer em 

meio a tantas responsabilidades e turbulência na vida cotidiana. Fatores como: 

hereditariedade, fuga, dificuldades ligadas à personalidade do indivíduo 

(autoestima, autoconfiança, etc.) também podem influenciar no uso ou na 

dependência de drogas. 

Segundo Bee (1997, p. 398) estudos realizados em vários países 

desenvolvidos mostram que o risco de transtornos emocionais de qualquer tipo, 

é maior entre 25 e 44 anos e menor na meia idade. Esse padrão vale para, 

depressão, perturbações ligadas à ansiedade, abuso de substâncias e 

esquizofrenia. 

Assim como na adolescência o problema do uso de drogas deve ser 

preocupante. É nesse contexto, que deverá ser feito uma intervenção de uma 

equipe multidisciplinar, a fim de diminuir ou cessar os danos. 

 

4. PSICOLOGIA EM AÇÃO: NA BUSCA DA PROMOÇÃO DE 
SAÚDE 

 
De acordo com o Ministério da Justiça (2014) indivíduos que iniciam 

precocemente o consumo de substâncias psicotrópicas tendem a apresentar 

maiores níveis de problemas relacionados ao uso e apresentam maiores 

chances de desenvolver transtornos psiquiátricos. Sendo assim, podemos 

perceber a importância do trabalho do psicólogo nos casos de uso de drogas, 

no contexto de prevenção, abuso dessas substâncias de fato e no prognóstico.  
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 Na maioria dos casos, este uso, traz implicações no relacionamento 

familiar e social, o que também pode ser uma fator problemático na vida 

intrapsíquica do sujeito.  

No sentido de prevenção, o psicólogo junto a uma equipe 

multidisciplinar, pode levar a escolas, cursos técnicos e universidades; 

programas que informem esses sujeitos sobre as implicações do uso das 

substâncias, como por exemplo: 1) o que é a droga e quais seus diferentes 

tipos; 2) o que causam fisicamente e psicologicamente no ser humano; 3) os 

riscos do uso dessas drogas.  

Quanto ao uso propriamente da droga, o psicólogo pode auxiliar de 

várias formas: no âmbito clínico, em programas de reabilitação, em clínicas de 

recuperação, entre outras formas. Esse assunto também pode ser trabalhado 

com diferentes abordagens (psicanalítica, psicologia cognitiva comportamental, 

etc.). 

Na abordagem clínica, a forma de trabalhar o assunto, dependerá da 

abordagem teórica da qual o profissional está vinculado. O psicanalista, por 

exemplo, pode fornecer informações para que este compreenda o que a droga 

está lhe causando; compreender motivos inconscientes para o uso de tal; 

perceber mecanismos de defesa que podem influenciar no uso ou na 

permanência desse vício (sem tirar a importância do funcionamento orgânico).  

Outra forma muito eficaz é a abordagem da psicologia cognitiva 

comportamental, onde o paciente será submetido a várias técnicas que 

consistem em extinguir o comportamento indesejado do sujeito (o uso de 

drogas). Na maioria das clínicas de reabilitação é a abordagem que prevalece. 

As técnicas são aplicadas da seguinte maneira: os internos devem seguir 

regras, caso essas regras sejam cumpridas, o paciente é reforçado de alguma 

forma (a visita de um familiar, ligação para alguém querido), caso não sejam 

cumpridas ele sofre algumas restrições (não poderão receber visitas durante 

um mês). 

No trabalho de prognóstico, o psicólogo irá atuar nas possíveis 

implicações que a droga trouxe para o sujeito, tanto no âmbito social, quanto 

no pessoal e também na saúde dele. A droga pode desencadear vários 

quadros de transtornos, já que se relaciona diretamente com composições 

químicas ligadas ao cérebro. 
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METODOLOGIA 
 

Este estudo foi fundamentado no método qualitativo, a fim de 

conhecer teoricamente os motivos pelos quais os jovens se interessam pelo 

uso de drogas. Este método tem base em fundamentos teóricos, permitindo 

assim, conhecer processos sociais ainda pouco conhecidos. Segundo Minayo 

(2010) ele também se caracteriza pela empiria e pela sistematização 

progressiva de conhecimentos até a compreensão da lógica interna do grupo 

ou do processo em estudo. Por isso é também utilizada para a elaboração de 

novas hipóteses, construção de indicadores qualitativos variáveis e tipologia. 

A psicologia se beneficia muito dessa técnica, que é muito usada 

pelas ciências sociais. Neste contexto, o pesquisador é o instrumento 

fundamental para o método qualitativo, já que estando em contato direto com o 

sujeito e seu local de vivência, pode observar e interpretar segundo suas 

percepções, que são baseadas em conteúdos teóricos.  
Foram realizadas entrevistas com dez participantes de ambos os 

sexos, com idades entre doze e quarenta anos. Era necessário que os 

participantes já tivessem feito uso de algum tipo de drogas ilícitas pelo menos 

uma vez. Esses participantes foram encontrados, a princípio, em locais onde é 

fácil o acesso às drogas.  

Foi utilizada a técnica metodológica snowball (“Bola de Neve”). 

Segundo BALDIN & MUNHOZ (2011) “essa técnica é utilizada em pesquisas 

sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes, 

que por sua vez, indicam outros novos participantes e assim sucessivamente, 

até que seja alcançado o objetivo proposto. Portanto, a snowball é uma técnica 

de amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie de rede”. 

Como instrumentos de pesquisa foi utilizado o Roteiro de 

entrevista semiestruturada, que segundo Minayo (2010) “é uma lista de temas 

que desdobram os indicadores qualitativos de uma investigação”, a fim de 

orientar a pesquisadora. Nessa modalidade de abordagem os tópicos do roteiro 

funcionam como lembretes e permitem flexibilidade na conversa, sendo assim, 

os entrevistados tiveram liberdade de escolher entre falar ou não sobre 

determinados tópicos, como também puderam completar com informações que 
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considerassem importantes. Era necessário que a entrevista despertasse e 

possibilitasse as várias narrativas da vivência do sujeito. Para esse fim, foi 

utilizado, também, a técnica do Desenho Temático-Estória como instrumento. 

Segundo Tsu & Borges (apud CAPARELLI, 2014) o sujeito faz o desenho e 

conta a história dele baseada em sua produção gráfica. O desenho e a história 

funcionam como mecanismos facilitadores para acesso aos conteúdos 

inconscientes. Essa técnica tem um caráter projetivo, que a partir da 

interpretação dos dados pode-se perceber significados ocultos no conteúdo. 

Para execução desta técnica foram utilizados: papel sulfite, borracha, caixa de 

lápis de 12 cores e lápis grafite 2B. Quando permitido foi feito o uso do 

gravador, tanto para a entrevista, quanto para o Desenho-Temático para obter 

uma melhor compreensão e análise de dados. 

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em pesquisa do Uni-FACEF. Posteriormente foi 

feita a abordagem com os participantes em variadas circunstâncias, tanto nas 

redes sociais, quanto em locais onde jovens frequentam em seus momentos de 

lazer. No primeiro momento foram marcados horários na clínica escola de 

psicologia do Uni-FACEF, onde foi inicialmente apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para o participante e, em seguida, dado 

início à entrevista individual. Foram marcadas datas diferentes para cada 

participante ir até clínica para realizá-las. 

Inicialmente, foram realizadas as transcrições de cada entrevista 

e transformadas em narrativas. Na narração as emoções são transformadas 

em palavras, e segundo Bomfim (2014) são essas narrações que dão corpo às 

emoções, tornando-as visíveis.  Assim foram aprendidos vários sentidos, tanto 

de quem fez o relato como do ouvinte.  

Nesse trabalho a narrativa foi utilizada como objeto de análise, ou 

seja, como forma de descrever os conteúdos das entrevistas que foram 

realizadas.  

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
 

Os resultados desta pesquisa não puderam aparecer neste artigo, pois 

ainda não foram finalizados. Entretanto, será feita uma análise qualitativa dos 
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dados obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas e dos desenhos 

propostos, com a finalidade de interpretar e entender os principais motivos do 

uso de drogas e toda contextualização e significação apresentadas por esses 

jovens. Serão construídas categorias temáticas que auxiliaram na organização, 

apresentação e discussão dos dados. Categorias essas que se dividem em: 1) 

Entorpecentes e seus efeitos; 2) Visão sobre seu próprio uso; 3) Condições 

emocionais do entrevistado; 4) Desenho Temático-Estória. E finalmente será 

feita uma síntese final privilegiando os pontos centrais obtidos neste estudo. 

A primeira categoria, irá abordar quais drogas os entrevistados utilizaram 

e os efeitos que estas substâncias lhes causaram. Posteriormente será 

comparado os relatos feitos pelos participantes com as informações descritas 

na literatura, a fim de buscar um melhor entendimento sobre esse assunto. 

A segunda categoria tem como objetivo identificar a percepção que o 

participante tem sobre drogas, do uso em geral das mesmas, de seu próprio 

uso, os motivos pelos quais ela acredita ter se interessado pela substância e os 

aspectos positivos e negativos que encontrou após experimentar essas 

substâncias. 

Na terceira categoria serão identificadas as emoções predominantes do 

participante e suas condições psíquicas para confirmar se as características de 

personalidade, o meio em que vive, a forma como encara as situações 

problemas, influenciaram na busca dessas drogas. 

Finalmente, na quarta categoria a análise terá como base o desenho 

feito pelo participante. Por se tratar de um desenho com caráter projetivo, este 

tópico será de extrema relevância por expressar conteúdos que talvez o sujeito 

desconheça. 
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Introdução 

 

A transmissão de energia elétrica advém desde as forças das águas e 

de outras fontes energéticas, até as grandes e pequenas cidades através de 

subestações, torres de transmissão e cabos de alta tensão de alumínio e sua 

distribuição é realizada através da rede de mesmo nome para cidades, casas, 

edifícios, comércios e indústrias por transformadores, postes e acessórios em alta e 

baixa tensão por cabos e fios de alumínio e cobre.  

Em pesquisa de campo na usina Eletrobrás - FURNAS e na CPFL 

Paulista, concessionária do serviço público de energia elétrica na cidade de Franca, 

SP, analisou-se os processos de transmissão/distribuição de energia, desde o 

processo logístico da geração de energia, ao consumidor final, e o processo logístico 

interno. A pesquisa em andamento é realizada sobre analise qualitativa com o uso 

de entrevista, depoimentos, perguntas e respostas, pois tem como função descrever 

o objeto de estudo de forma indutiva. 

A engenharia de produção é capaz de analisar processos, materiais e 

planejamentos para redução de custos. Segundo o livro Engenharia de Produção - 

Tópicos e Aplicações, sob visão operacional da gestão de qualidade “compete à 

eliminação de defeitos, redução de custo, eliminação de defeitos, rotina de 

operação, controle de processos produtivos, otimização de processos, controle da 

qualidade e garantia da qualidade.” (PALADINI, 2010, p.36 e p.37). 
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Engenharia de produção sobre gestão de custo, “o custeio pode ser 

baseado nos itens: Avaliação de Estoques, Controle, Tomada de Decisão.” 

(OLIVEIRA & BARBOSA, 2010, p.51). 

 

1.  Processo de transmissão/distribuição de energia elétrica  

 

Pioneiramente, a qualidade de vida pré - energia elétrica era precária, a 

falta da evolução tecnológica dificultava o desenvolvimento humano, desde à 

simples conservação de alimentos ao avanço para estudos de evolução tecnológico. 

A pouco mais de 100 anos, surgiu a energia elétrica. 

Devido a pesquisas realizadas sobre o potencial energético através das 

águas, profissionais proporcionaram uma nova qualidade de vida pós - energia 

elétrica, gerando comodidade e estrutura a novas tecnologias e estudos, sobre bens 

e serviços para população e por consequência sua sobrevivência. Mostrar a 

funcionalidade de um setor de energia elétrica é também desenvolver estudos sobre 

o funcionamento de uma sociedade - no caso em Franca, com população de 

318.640 habitantes, segundo dados da Sinopse do Censo Demográfico 2010 do 

IBGE. 

Logística, vem do grego e caracteriza calculo e raciocínio. Os Persas 

usavam o processo para transporte, Alexandre O Grande utilizou a logística como 

forma de estratégia para combate assim como Julio Cesar, Napoleão. A logística 

atual se refere a otimização de serviço, distribuição, estoque, armazenagem, entre 

outros. 

O processo logístico da transmissão/distribuição de energia elétrica 

para a cidade em questão inicia-se com a energia potencial nos reservatórios da 

usina de FURNAS, com queda d'água de 96 metros (diferenças entre a montante e 

jusante do reservatório). Tubulações são instaladas a partir da queda d’água. Esse 

processo faz girar as turbinas e os geradores. 

A energia potencial da água armazenada no reservatório se transforma 

em energia cinética e depois em energia mecânica ao passar pela turbina que 

possui capacidade de vazão de 242 m³/s e faz com que as pás das turbinas entrem 
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em movimento. A energia mecânica é fornecida a geradores que geram energia 

elétrica. Tais informações foram retiradas de apostilas de treinamento do sistema 

FURNAS, USINAS HIDRELÉTRICAS, p.18 e p.19. 

Segundo o livro de Lineu Belico dos Reis, professor de engenharia 

elétrica e ambiental da Escola Politécnica da USP “[...] Essa vazão recebe o nome 

de vazão turbinável (ou turbinada), pois deverá acionar a turbina que transmitirá 

energia ao gerador.” (REIS, 2011, p.82) 

      A usina ELETROBRÁS-FURNAS é constituída por 8 geradores e 

próximos a eles são instalados transformadores, que elevam a tensão 

transformando alta tensão em extra-alta tensão para evitar a perda excessiva de 

energia. Os transformadores de FURNAS são monofásicos interligados de 3 em 3 

na disposição triangulo na entrada e em estrela na saída formando transformadores 

trifásicos. 

 A utilização de transformadores monofásicos se deve a seu custo mais 

baixo que os trifásicos, além de sua manutenção ser mais simples o que otimiza o 

processo. A Eletrobrás em citação abaixo simplifica como é realizado o processo de 

transporte de energia. 

Em seguida a energia elétrica é encaminhada por cabos de linhas de 

transmissão para a subestação transmissora, responsável pelo fluxo de energia e 

daí é encaminhada para a rede de transmissão em 345 kV. A partir desse processo 

é direcionada para as subestações distribuidoras nas diversas cidades que a recebe.  

 Ao sair dos geradores, a eletricidade começa a ser transportada através de 
cabos aéreos, revestidos por camadas isolantes e fixados em grandes 
torres de metal. Chamamos esse conjunto de cabos e torres de rede de 
transmissão. Outros elementos importantes das redes de transmissão são 
os isolantes de vidro ou porcelana, que sustentam os cabos e impedem 
descargas elétricas durante o trajeto. (fonte: site Eletrobrás) 

Próximo ao centro de consumo subestações diminuem a tensão 

elétrica para que possa ser iniciado o processo de distribuição nas chamadas 

subestações distribuidoras, para que assim a energia possa chegar às residências, 
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empresas e indústrias. Os cabos das torres são colocados ou por via aérea ou por 

via subterrânea, formando as redes de distribuição.  

No caso específico de Franca e região, as linhas de transmissão 

chegam através de linhas de subtransmissão de 69 kV e138 kV.  

Entretanto, apesar de mais baixa, a tensão ainda não é adequada para os 
consumos imediatos e por isso, transformadores menores são instalados 
nos postes de rua. Eles reduzem ainda mais a voltagem da energia que vai 
diretamente para as residências, o comércio, as empresas e indústrias. 
(fonte: Eletrobrás) 

A Eletrobrás é a gestora do sistema elétrico brasileiro e FURNAS é 

uma geradora, a CPFL Paulista (companhia paulista de força e luz) é uma 

concessionária destinatária de energia no processo. A CPFL atua em diversas linhas 

de interligação entre as usinas de Furnas e as subestações, ex. Franca (CPFL)/ 

Usina Mascarenhas de Morais (Peixoto/Furnas).  

Hoje, a CPFL atende 570 municípios, com 7,4 milhões de clientes nos 
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. [...] atua 
principalmente na distribuição de energia para 234 municípios do interior do 
Estado de São Paulo, atendendo a mais de 4 milhões de consumidores 
(fonte:CPFL/Unidade de negócios/distribuição) 

A empresa responsável pela distribuição na cidade de Franca é a 

CPFL Paulista. A cidade de Franca é abastecida por linhas de 138kV perfazendo um 

total de 07 linhas, porém, como o sistema elétrico brasileiro é interligado, a 

concessionária pode receber energia de diversas regiões do país.   

A distribuição de energia é realizada através de 04 subestações de 

distribuição de 138/13,8 kV, sendo a cidade subdividida em aproximadamente 36 

setores. A distribuição é realizada por fios de alumínio e cobre.  As linhas de 

transmissão que fazem a interligação FURNAS – Mascarenhas de Moraes 

constituem uma transmissão direta para a concessionária local compostas 

atualmente por 03 linhas de 138 kV. A medição de energia elétrica pode ser 

explicada a seguir segundo a Eletrobrás: 

A medição é feita por hora e chamamos de horário de pico o momento em 
que uma localidade utiliza maior quantidade de energia elétrica. Nos centros 
urbanos, o horário de pico se dá por volta das 18 horas, quando escurece e, 
normalmente, as pessoas chegam do trabalho acendendo as luzes, ligando 
os condicionadores de ar e a televisão e tomando banho com a água 
aquecida por chuveiros elétricos. Podemos observar que o consumo de 
eletricidade varia de acordo com a estação do ano e com a região do país, 
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dependendo do nível de luminosidade e do clima, entre outros fatores. 
(fonte: Eletrobrás) 

1.1. Logística interna.   
 

Por detrás de todo esse processo há a logística interna da Usina de  

FURNAS. A usina hoje está estruturada em três departamentos: Operação, 

Manutenção Eletromecânica e Eletroeletrônica e suas interligações através das 

linhas de transmissão como: Usina de Estreito, Usina Mascarenhas de Moraes e 

Usina de Itutinga e as subestações de Poços de Caldas e Barreiro em Belo 

Horizonte. 

 A operação é responsável pelo ligamento e desligamento das linhas 

de transmissão, que só é feito em conjunto com o Centro de Operação do Sistema 

sua autorização é de responsabilidade da O.N.S. (Operador Nacional do Sistema), 

que detêm a visão geral do sistema energético. 

 A Manutenção Eletroeletrônica é realizada nas linhas de transmissão, 

subestações e usinas. A rede de transmissão é constituída por subestações, cabos, 

torres. Quanto maior a resistência do cabo, espessura e peso, maior seu custo. A 

manutenção está ligada a compras e suprimentos desde o momento de um 

requerimento, onde é realizada uma ordem de compra e é feita através do sistema 

SAP. Um ERP, usado por setores financeiros, recursos humanos, operacional, 

planejamento, contábil e atendimento ao cliente desde a aquisição de um 

componente que está disponível no almoxarifado até a sua utilização.  

Compras é responsável pela aquisição dos equipamentos e materiais e 

analise de fornecedores após feita a requisição e, Contabilidade, por debitar todos 

os custos de manutenção, mão de obra, tempo etc.. O sistema SAP facilitou o 

deslocamento de seus funcionários e reduziu o tempo em seus serviços. O sistema 

também ajudou na organização de todo o sistema. 

Usa-se atualmente, para redução de custo, a manutenção preditiva que 

faz o acompanhamento dos equipamentos que apresentam alguma anomalia em 

funcionamento. São analisados parâmetros e um fluxograma é responsável por 
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essas avaliações. A engenharia de produção faz parte da engenharia de 

manutenção, responsável por avaliar tempo e dinheiro. Ao otimizar um processo 

procura-se o "ponto ótimo", ponto entre a parada do equipamento e a falha. O 

processo deve ser planejado visando a minimização das perdas. 

A logística na Eletrobrás - FURNAS é chamada Divisão de Suprimento 

Minas, ou seja, é um trabalho de SCM (Supply Chain Management), gestão da 

cadeia de suprimento que é segundo Kenneth e Jane no livro Sistema de 

Informações Gerenciais, 

[...] entregar o produtor mais rapidamente [...] baixar custos [...] O 
gerenciamento da cadeia de suprimento é a ligação e coordenação de 
atividades envolvidas na compra [...] movimentação do produto [...] integra 
os processos logísticos do fornecedor, fabricante, do distribuidor [...] para 
reduzir tempo, esforços redundantes e custos de estoque. [...] A cadeia 
interliga fornecedores, instalações industriais, centrais de distribuição, meios 
de transporte, [...] controle de estoque, distribuição, entrega. [...] (LAUDON, 
2005, p.54). 

Depois das mudanças ocorridas no sistema de energia elétrica com o 

intuito de padronizar, e unificar o sistema, a cadeia energética passou a ter quatro 

polos: Campinas-SP, FURNAS-MG, RJ, e Brasília-DF. A logística no atual período 

planeja o estoque e processos relativos à alienação de bens, inventário, 

classificação de materiais. Logística no SCM planeja, estabelece e controla 

estoques, serviços e informações de maneira a ter uma tomada de decisão. 

Campinas atende a demanda até Foz do Iguaçu; Rio de Janeiro atende 

demanda até Vitoria no Espírito Santo; Brasília é responsável pelos setores de 

Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O centro de distribuição é o apoio da operação e 

se comunica com o Setor de Compras (CSC). Esse fluxo de informações permite 

que a empresa identifique as necessidades, planeje e execute operações eficientes. 

   O objetivo da logística na usina é focado em peças de uso da 

operação e manutenção, todos os equipamentos são armazenados no estoque. 

Para que ocorra a reposição de peças, é levado em consideração o tempo de 

utilização dos equipamentos e seu histórico anterior. A logística de FURNAS é 

intangível, pois é empresa prestadora de serviços, mas se analisar-se a reposição 

de materiais, como tangível. “O ciclo de reabastecimento ocorre como interface [...] 

entre o distribuidor e engloba todos os processos ligados ao reabastecimento do 
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estoque [...] Em outros casos o reabastecimento [...] a um custo mínimo [...]” 

(CHOPRA & MEINDL, 2004, p.10). 

    Com a formação dos polos há trocas entre os equipamentos de 

mesma funcionalidade e feito uma redistribuição técnica, esse trabalho otimiza os 

estoques e consequentemente reduz custos. Os sobressalentes da operação são 

armazenados e os obsoletos são alienados. Esse processo é realizado por leilão 

publico. O lote é formado com peças em comum, exemplo: alumínio, cobre e metais 

em geral, plástico, etc. Os interessados arrematam o lote.   

 O ciclo de atividades envolve cadeia de suprimento e estabelece 

vinculo entre as empresas. “Ao gerenciar a cadeia de suprimento a empresa procura 

eliminar estágios redundantes [...]” (LAUDON,2005, p.56). 

 O transporte de materiais é realizado por caminhões alugados, ou da 

própria empresa, a distribuição é feita do almoxarifado central. No caso de Minas da 

Usina de FURNAS para almoxarifados de menor porte. O transporte é planejado por 

rotas, a rota é fechada sendo feitas todas as quartas-feiras, com a mudança sobre a 

organização dos polos. Não há rotas fixas desde os centros de distribuição.  

Pelo ponto de vista da engenharia de produção e sob a analise do livro 

Engenharia de Produção - Tópicos e Aplicações, “Empresas que desejam suportar 

sua tomada de decisão de curto prazo para terceirização de uma determinada 

operação, [...], por exemplo, podem ser beneficiadas se adotar o custeio variável.” 

(OLIVEIRA & BARBOSA, 2010, p.52). FURNAS é exemplo de utilização  de obra 

terceirizada na logística como é o caso de empilhadores, serviços gerais, motoristas. 

Pela mão de obra não ser qualificada seu custo é baixo. 

  O estoque do almoxarifado em FURNAS é realizado pelo controle do 

estoque de segurança, os materiais que são planejados pelo sistema SAP, que 

controla o re-suprimento. As informações coletadas são dadas pelo sistema e a 

tomada de decisão também é feita pelo histórico dos materiais e não apenas por 

informações dadas pelo sistema. Segundo Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon  
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O sistema de informação podem ajudar as organizações a conseguir grande 
eficiente automatizando partes desses processos ou auxiliando-as a 
repensa-los e aperfeiçoa-los. Contudo, reprojetar o sistema requer 
cuidadosamente análise e planejamento. (LAUDON,2005,p.52). 

FURNAS implantou um sistema de abastecimento de informações 

manual. Quando o sistema tem o ponto de re - suprimento o SAP gera 

automaticamente uma ordem de requisição. Segundo o livro Sistema de 

Informações Gerenciais o sistema pode ajudar na transmissão de pedidos, 

acompanhamento e na redução de custos de estoque, transporte e armazenagem. 

O estoque é padronização por um manual de armazenamento da 

Eletrobrás. O manual apresenta uma codificação inserida no sistema. Os materiais 

são divididos por famílias, como por exemplo, família dos rolamentos. Existem 

aproximadamente 200 famílias no estoque de FURNAS, quanto maior as 

subdivisões, maior o código de localização. Esse processo dos negócios pode ser 

definido de acordo com Kenneth. 

Processo dos negócios refere-se à maneira pela qual o trabalho é 
organizado, coordenado e focado para produzir produto ou serviço de valor. 
De um lado, processo dos negócios são fluxos de trabalho concreto de 
materiais, informações, conhecimentos – conjuntos de atividades. De outro, 
referem-se também à maneira singular de as organizações coordenarem 
trabalho, informação e conhecimento e de como a gerencia prefere 
coordenar o trabalho [...] (LAUDON,2005,p.50). 

Modelo de planejamento de estoque é usado por prateleiras dentro dos 

galpões e todos com endereços armazenados no sistema, seguem uma lógica.  A 

lógica mostra o numero do galpão, a zona em que ele está inserido, os níveis A ou 

B, o corredor e subdivisão das gavetas. A logística tem assim, eficiência com menor 

quantidade de recursos. 

 

Considerações finais 

 A presente pesquisa ainda em andamento tem por objetivo enfatizar o 

processo logístico da transmissão/distribuição de energia elétrica. Sendo a mesma 

parte de um processo da cadeia de suprimentos que planeja e controla a 

armazenagem de bens e os serviços.  

Em relação à engenharia de produção para redução de custo, essa 

minimização pode ser efetuada pela redução de tempo empregando tecnologia da 

informação através de sistemas como SAP que otimiza vários processos, diminuindo 
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o deslocamento de funcionários de um setor a outro. Além disso, armazena 

informações e as disponibiliza de forma otimizada. A terceirização em alguns setores 

como transporte favorece o fluxo de mercadorias, sendo a mão de obra em sua 

maioria terceirizada reduzindo os custos.   

A contribuição da presente pesquisa está no estudo da forma de 

aperfeiçoar os processos e garantia do controle de qualidade, desde a geração de 

energia ao controle de estoques. Além disso, recolher informações que ajudam 

esses setores na tomada de decisão na manutenção, operação e na cadeia de 

suprimentos. 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA RETENÇÃO DE TALENTOS 
NAS ORGANIZAÇÕES: um estudo de caso da percepção dos 

alunos da Faculdade de Ciências Gerenciais de São Joaquim da 
Barra – FACIG  

 
Michele Cristina Oliveira Teodoro 

Edney Wesley Antunes 
 

FACIG - São Joaquim da Barra 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado do projeto de pesquisa apresentado a 

FACIG - Faculdade de Ciências Gerenciais de São Joaquim da Barra, como 

requisito obrigatório para obtenção do título de bacharel em administração de 

empresa, sendo que a pesquisa esta em andamento.  

As organizações vêm passando por grandes transformações em 

função de pressões que recebem tanto do contexto externo quanto do contexto 

interno. As mudanças na qual as organizações passam não estão limitadas as suas 

estruturas organizacionais, seus produtos ou seus mercados, mas afetam 

principalmente seus padrões comportamentais ou culturais e seus padrões políticos 

ou relações internas e externas de poder. Essas mudanças não são de natureza 

episódica, mas processos contínuos na vida das empresas. 

Por esta razão as organizações estão focando nas pessoas, já que 

estas são consideradas como fundamentais para o crescimento das organizações, 

constituindo assim um fator diferencial na administração. Em decorrência as 

organizações tem se preocupado em conseguir conciliar esse fato com o seu 

crescimento, buscando constituir uma equipe que almeja crescer profissionalmente 

contribuindo assim para melhores resultados. 

Para tanto, é importante compreender que "no processo de moldar a 

natureza exterior a ele, o homem molda e modifica a si mesmo" (FROMM, 1994, 

p.14). Portanto, o trabalho pode ser considerado o processo entre a natureza e o 

homem, através do qual este realiza, regula e controla, mediante sua própria ação, o 

intercâmbio de matérias com a natureza.  
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Nesse sentido o trabalho pode ser compreendido como uma relação do 

homem e da natureza com os meios de produção. O esforço do homem através de 

seu conhecimento seja ele físico ou até psicológico, pode ser chamado de trabalho, 

pois é com essas habilidades que ele consegue produzir algo e também 

desenvolver-se.  

Já o processo de recrutamento e seleção visa buscar, no mercado de 

trabalho, os profissionais que mais se adéquam ao perfil requerido pela vaga a ser 

preenchida na empresa e busca demonstrar habilidades necessárias para lidar com 

o ambiente competitivo e exigente das empresas, que por sua vez são formadas por 

um mercado dinâmico e repleto de concorrência.  

Diante desse fator, as empresas estão buscando novas técnicas para 

atrair talentos. Por meio de processos de recrutamento e seleção de pessoas, o 

gestor consegue atrair e identificar seus colaboradores, sendo que estes talentos 

ocuparam lugares estratégicos na organização. A gestão de pessoas administra as 

relações das pessoas com a organização, e o profissional de recrutamento e seleção 

exerce papel fundamental na formação do quadro de profissionais de uma empresa, 

utilizando métodos para avaliação do comportamento humano na identificação das 

características ideais às vagas.  

Desta forma o objetivo geral deste trabalho consiste em levantar quais 

as estratégias usadas pelas organizações para conseguir atrair, desenvolver e 

manter seus funcionários. Da mesma forma pretende-se: 

• Levantar o grau de importância dos processos de recrutamento 

e seleção, bem como suas vantagens;  

• Verificar se os processos de recrutamento e seleção são 

importantes para o desenvolvimento profissional do colaborador;  

Aspectos estes que devem ser observados através da gestão de 

pessoas. 

 

 

2   GESTÃO DE PESSOAS 

Gestão de Pessoas é caracterizada pela participação, capacitação, 

envolvimento e desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização, o 
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Capital Humano, que nada mais é do que as pessoas que a compõe. Cabe à área 

de Gestão de Pessoas a função de humanizar as empresas.  Assim a Gestão de 

pessoas trata como os indivíduos se estruturam para orientar e gerenciar o 

comportamento humano no ambiente organizacional.  

Segundo Chiavenato (2006, p. 10), “gestão de pessoas é a função que 

permite a colaboração eficaz das pessoas para alcançar os objetivos organizacionais 

e individuais”. Contar com talentos exige recrutamento eficaz, uma seleção bem feita 

e acompanhamento contínuo do desempenho obtido. Mas também uma cultura 

organizacional que estimule a colaboração, o compartilhamento de conhecimento. 

Conforme Ribeiro (2005, p. 5), “os profissionais de gestão de pessoas participam 

dos desafios mais relevantes da organização e contribuem para o alcance dos 

objetivos organizacionais e individuais”.  

Uma organização existe para atender às necessidades dos mercado, 

contando obter um retorno financeiro justo pelos produtos ou serviços prestados. 

Para cumprir sua finalidade maior, ela necessita de associação do trabalho de 

gestores, técnicos e de mais pessoas que constituem a sua força de trabalho. Cada 

organização tem uma forma ideal de gestão de pessoas, de acordo com seu estágio 

de vida e sua natureza, e de acordo também com o meio ambiente, a cadeia de 

agregação de valores e a tecnologia dominante em seu contexto social.  

O responsável pela gestão de pessoas deve estar atento se os 

mecanismos utilizados na seleção de candidatos estão coerentes com as exigências 

da empresa e com os valores disseminados por ela, bem como o princípio básico 

dessa área que é o respeito ao ser humano. Conforme Fischer e França (2002, p. 

13),  

O desempenho que se espera das pessoas no trabalho e o modelo de 
gestão correspondente são determinados por fatores internos e externos ao 
contexto organizacional. Dentre os fatores internos, destacam-se o produto 
ou serviço oferecido, a tecnologia adotada, a estratégia de organização do 
trabalho, a cultura e a estrutura organizacional.  

 

Nesse sentido é importante compreender que a “gestão de pessoas é 

uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é 

contingencial e situacional, pois ela depende de vários aspectos, como a cultura que 

existe em cada organização” (CHIAVENATO, 2006, p. 8).  
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O gestor de pessoas deve ter sempre uma perspectiva de futuro e 

quais os objetivos que pretende alcançar para que possa traçar uma estratégia na 

contratação de um funcionário. De acordo com Pascoal (2006, p. 4), “muitas 

empresas afirmam que o recurso mais importante de que se depõem é seu pessoal, 

mas poucas são as que criam padrões para contratação, medem resultados e 

buscam talentos para fazer carreira e não apenas para preencher uma vaga”.  

Conforme Milkovich e Boudreau (2000, p. 26), a gestão de pessoas é 

uma preocupação central de todo executivo em qualquer organização. Os 

executivos das áreas de finanças, marketing, distribuição, operações, compras e 

planejamento são todos gestores de recursos humanos.  

De acordo com  Chiavenato (2008, p. 11),  

[...]os objetivos da gestão de pessoas são vários. Ela deve contribuir para a 
eficácia organizacional através dos seguintes meios: ajudar a organização a 
alcançar seus objetivos e realizar sua missão; proporcionar competitividade 
à organização; proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem 
motivadas; aumentar a auto realização e satisfação das pessoas no 
trabalho.  

 
Conforme Ribeiro (2005, p. 13), a gestão de pessoas é responsável por 

ações como recrutamento, seleção, treinamento, planos de cargos e salários, 

contratação, remuneração e questões trabalhistas. Contudo, para uma atuação 

estratégica, deve ainda adotar medidas para desenvolver talentos e criar um 

ambiente de trabalho aberto a novas ideias. 

 

 

2.1   RECRUTAMENTO 

O recrutamento pode ser definido de acordo com Bohlander; Snell; 

Sherman (2003, p. 76) como “o processo de localizar e incentivar candidatos 

potenciais a disputar vagas existentes ou previstas”. 

Para Chiavenato (2009, p. 68), “o recrutamento é um conjunto de 

técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e 

capazes de ocupar cargos e oferecer competências para a organização”.  
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De acordo com os dois autores citados, o recrutamento é o processo 

inicial que a organização utiliza para atrair uma equipe para suprir as necessidades 

da empresa, é através do recrutamento que a empresa poderá moldar uma equipe 

competitiva de acordo com os potenciais que cada candidato poderá oferecer para o 

crescimento da organização.  

Diante deste, podemos afirmar que o recrutamento é a peça chave 

para uma organização se dar bem no mercado atualmente, onde as organizações 

estão recrutando para si somente os talentos de maior valor, ou seja, pessoas com 

atitudes, criatividade e principalmente conhecimento.  

É através do recrutamento que tem a função de atrair o pessoal 

adequado, a seleção tem a função de escolher entre esse pessoal o candidato que 

melhor se encaixa no perfil da organização. 

 

 

2.2   SELEÇÃO DE PESSOAS 

Enquanto o recrutamento se preocupa em formas atrair os candidatos 

para preenchimento de vagas em aberto dentro da empresa, a seleção de pessoas 

tem a tarefa de escolher entre as pessoas o melhor candidato para ficar com a vaga 

disponível na empresa. Pessoas essas, que vão ocupar o cargo correto diante suas 

habilidades e conhecimentos.  

Ou seja, seleção é a forma que as empresas encontram para conseguir 

profissionais qualificados para determinado cargo ou setor. Dentro desse contexto, a 

organização tem que recrutar profissionais que tenham desempenho nas atividades 

que a empresa necessita, sendo necessário fazer avaliação de desempenho de todo 

o pessoal recrutado para que seja uma ótima escolha. 

Chiavenato (2009 apud AVELLAR; SOUZA; MELO, p.7) define seleção 

sendo: 

A escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais amplamente, entre 
os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes 
na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho 
do pessoal, bem como a eficácia da organização. 
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Este processo visa a melhoria do quadro de funcionários na empresa, 

onde a seleção funciona exatamente, para identificar a melhor pessoa para trabalhar 

em determinado setor, de acordo com seu desempenho durante a seleção. 

 

2.3   TALENTO 

Para Michaels,Handfield-Jones e Axelrod (2002, apud AVELLAR; 

SOUZA; MELO, p.), talento é a soma das habilidades de uma pessoa, os seus dons 

intrínsecos, conhecimentos, experiência, inteligência, julgamento, atitude, caráter e 

também a capacidade de aprender e a vontade de crescer. E ainda Dresselhaus 

(2010) propõe que os atributos que caracterizam um talento são conhecimento, 

habilidades, atributos pessoais e experiência profissional e complementa que os 

mesmos definem posições que os indivíduos devem ocupar nas organizações. 

De acordo com o que o autor citado descreve, talento é aquela pessoa 

que se caracteriza pelo conhecimento elevado apresentado, habilidades em 

executar suas tarefas, também pode ser aquela pessoa que tem vasta experiência 

profissional, onde isto pode ser um diferencial, pois, é desta experiência que os 

gestores tiram proveito, talento é aquela pessoa com atitude que não tem medo de 

aprender nem de errar. 

 

 

2.4  RETENÇÃO DE TALENTOS 

De acordo com o cenário, a retenção de talentos que já estão de certa 

forma ligadas a empresa é de grande valor, pois, o processo de atrair, recrutar e 

selecionar pessoal pode ser demorado e fazendo assim que a empresa pense muito 

sobre seu futuro no mercado.  

Aqueles talentos que encontram-se dentro da empresa e, que de uma 

forma ou de outra ficam escondidos, as organizações tem que procurar aperfeiçoa-

los e desenvolvê-los para o bem da organização. 
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3   METODOLOGIA 

O método que será utilizado nesta pesquisa será a realização de uma 

pesquisa exploratória, que de acordo com Minayo (2000) visa fornecer maior 

conhecimento sobre o tema da pesquisa, sendo considerado apropriado para os 

primeiros estágios de investigação, como a familiarização, conhecimento e 

compreensão dos dados. 

Também será realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo 

Manzo (1971:32), a bibliografia “oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não cristalizaram suficientemente”, ou seja, a pesquisa bibliográfica é o caminho 

onde o pesquisador pode encontrar meios de resolver problemas e, ajudar através 

de mais pesquisas demonstrar resultados.  

Para tanto, baseou-se no método qualitativo, assim de acordo com 

Minayo (2000, p.22-23) as metodologias de pesquisa qualitativa são compreendidas 

como: 

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da 
INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas. 

 

Portanto, a pesquisa qualitativa permite um maior aprofundamento aos 

sujeitos, além de estudar as características específicas apresentadas pelos mesmos. 

Também ajuda na analise de resultados contribuindo na tomada de decisão e, uma 

abertura para novas hipóteses e pesquisas, surgindo assim discussões sobre o 

assunto abordado entre o pesquisador e o pesquisado. 

Nesse sentido, Minayo (2000) pontua que a pesquisa qualitativa 

constitui-se numa metodologia apropriada para desencadear um processo de 

conhecimento. É uma metodologia com pressupostos de participação democrática e 

dialógica, já que a interação entre pesquisador e pesquisado é de extrema 

importância neste tipo de pesquisa, portanto, a pesquisa qualitativa é um método 

que faz com que o pesquisador interage com o pesquisado. 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, 
sim, compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, 
são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a 
vivência, com a experiência, com a continuidade e também com a 
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compreensão das estruturas e instituições como resultadas da ação humana 
objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a linguagem, as práticas e as coisas 
são inseparáveis (MINAYO, 2000, p.24). 

 

Para a coleta de dados será aplicado um questionário, que de acordo 

com Marconi (2006, p.98), “questionário é um instrumento de coleta de dados 

constituído por série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistador”. Nesse sentido, podemos dizer que o 

questionário, serve para o entrevistador ter respostas para suas perguntas de acordo 

com o que o entrevistado responde no questionário. 

Contudo será aplicado um estudo de caso, que de acordo com Yin 

(2005, p.27): 

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre 
o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes 
de evidência são utilizadas. 

Pode-se dizer que o Estudo de caso não é uma técnica específica, mas 

um meio de organizar os dados sociais preservando o caráter unitário do objeto 

estudado. Nesse sentindo, se faz necessário voltar o olhar para as peculiaridades 

dos alunos da FACIG. 

O estudo de caso será realizado na FACIG - Faculdade de Ciências 

Gerenciais de São Joaquim da Barra, a amostra será composta por 20 participantes, 

sendo eles alunos regularmente matriculados no 7º. Semestre dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis, sendo que amostra será escolhida 

aleatoriamente através dos números de chamada, sendo 10 de administração e 10 

de Ciências Contábeis.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com esta pesquisa espera-se conhecer quais as expectativas dos 

alunos em relação ao mercado de trabalho, bem como compreender de que forma o 

processo de recrutamento e seleção pode contribuir para o desenvolvimento pessoal 

dos mesmos.  
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Contudo observa-se que o recrutamento, a seleção e a gestão de 

pessoas estão interligados, que toda empresa deve possuir estes métodos para ter 

um setor de Recursos Humanos bem definidos e para contratar os melhores talentos 

para serem agregados a sua empresa. 

E com o levantamento das perspectivas dos alunos e suas impressões 

pode-se desenhar o perfil dos talentos egressos da FACIG - Faculdade de Ciências 

Gerenciais de São Joaquim da Barra.  

É importante ressaltar que precisa-se abandonar definitivamente o 

modelo de gestão autocrático, adotando um que não desgaste tanto as pessoas 

deixando-as depressivas, condicionadas, entre outros. Mas o principal desafio atual 

é área de recursos humanos é incorporar também a dimensão estratégica, não só a 

operacional como antes. A motivação é o despertar da empresa, e como tal, deve 

ser sua principal meta.  
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Introdução  
 

A sustentabilidade, hoje, não é somente necessária, como também 

faz parte da decisão de investidores sobre determinadas empresas. As práticas 

sustentáveis ganharam forte espaço na área empresarial por agregarem valor e 

preferência dos consumidores, os quais reconhecem a importância e o impacto 

dessas atitudes na sociedade. 

Com o aumento da competitividade global e das relações comerciais 

entre países, o Mercado de Capitais ganhou mais importância. As empresas 

buscam abrir seu capital a fim de obter recursos para investimentos e, 

consequentemente, adquirem competitividade em relação às outras empresas. A 

Natura S/A, que teve seu capital aberto em 2004, adotou medidas que buscam o 

equilíbrio entre fatores ambientais, sociais e econômicos, sendo elegível ao Índice 

de Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

O ISE foi criado em 2005 pela BM&FBOVESPA com o apoio de 

diversas instituições, sendo o quarto indicador criado no mundo e o primeiro na 

América Latina. O índice serve como um sistema de comparação e referência entre 

os investidores, estimulando as empresas a se preocuparem com questões 

ambientais e, assim, as que adotam tais práticas, adquirem vantagens, como 

visibilidade e valorização pelo mercado. 

As empresas que têm uma postura sustentável e querem pertencer ao 

ISE, devem passar por um processo no qual há questionários, acompanhamento e 

comprovação de suas práticas sustentáveis, sendo estabelecido um limite de 

apenas quarenta empresas listadas. 

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado junto a bibliotecas, 

sites científicos, dentre outras pesquisas de conteúdo. Para tanto, os procedimentos 

metodológicos utilizados foram aspesquisas descritiva, explicativa, bibliográfica e 
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estudo de caso, através de coleta de dados secundários, os quais serão analisados 

de forma qualitativa. 

Com esse artigo pretende-se apresentar o Mercado de Capitais de 

forma ampla explicando o ISE e, principalmente, confrontar se a empresa Natura 

S/A realmente executa o que é exigido pelo Índice, para que esta não somente se 

candidate e seja elegível, mas se sua postura sustentável é aplicada em seu dia a 

dia. 

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo apresentar as 

práticas sustentáveis da empresa Natura S/A de forma a ser elegível no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial. 

 

 

1 Mercado de Capitais  
 

 
 

A globalização criou condições para ocorrer o aumento da 

competitividade mundial, já que o intercambio entre os países fez com que o 

comércio exterior tomasse maiores proporções. Em função disso, o Mercado de 

Capitais apresenta grande importância para a economia e para o cenário financeiro 

internacional. 

Os países buscam abrir suas economias para receber investimentos, 

o que torna a economia mais desenvolvida, pois o Mercado de Capitais está mais 

ativo. 
O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, 
que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de 
empresas e viabilizar seu processo de capitalização. É constituído pelas 
bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras 
autorizadas (BM&FBOVESPA, online, 2015) 

 
 

Segundo Lagioia (2009), o Mercado de Capitais é formado pelo 

conjunto de mercados, instituições e ativos que possibilita a transferência de 

recursos financeiros entre os agentes tomadores e os agentes investidores. 

 
O mercado de capitais está estruturado de forma a suprir as necessidades 
de investimentos dos agentes econômicos, por meio de diversas 
modalidades de financiamentos a médio e longo prazos para capital de 
giro fixo. (ASSAF NETO, 2012, p. 79) 
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Para as empresas é importante abrir seu capital por ser uma fonte de 

recursos para investimentos e desenvolvimento da empresa e, por consequência, 

aumentar o poder de competitividade. 

É importante para as pessoas físicas que necessitam de uma 

poupança, porém os juros são muito inferiores ao desejado. O mercado de capitais 

apresenta opções de investimentos que possibilitarão um retorno à longo prazo 

melhor e, portanto, as instituições financeiras se empenham em gerenciar as 

carteiras dos seus clientes a fim de mantê-las e aumentar a quantidade de clientes. 

 

1.1Sistema Financeiro Nacional 

 

Segundo Lagioia (2009), o SFN é constituído por três segmentos: 

normativo, supervisor e operativo. 

O segmento normativo é responsável pela elaboração das normas do 

Sistema Financeiro Nacional, as quais são expedidas pelas autoridades 

monetárias. É composto pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pelo Conselho de Gestão de Previdência 

Complementar (CGPC). 

O segmento supervisor é responsável pelo controle e fiscalização das 

normas. São pertencentes a este segmento o Banco Central do Brasil, a Comissão 

de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e a Secretaria de 

Previdência Complementar. 

O segmento operativo é responsável pela aplicação das normas e por 

buscar condições de implementá-las, sendo composto pelas instituições financeiras 

públicas ou privadas que atuam no sistema financeiro. 

 

1.2 Conselho Monetário Nacional 

 

Criado pela Lei da Reforma do Sistema Financeiro Nacional (Lei 

nº4.595,de 31 de dezembro de 1964), em substituição ao Conselho da 

MoedaCrédito (SUMOC), o CMN tem como finalidade formular a política da moeda 

e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país. 
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Segundo Cavalcante e Misumi (2001), o Conselho Monetário Nacional 

é o órgão deliberativo da cúpula do Sistema Financeiro Nacional. Suas principais 

atribuições são: estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e 

creditícia; regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das 

instituições financeiras etambém disciplinar os instrumentos de política monetária e 

cambial.São integrantes do CMN o Ministro da Fazenda – presidente, o Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central do Brasil. 

 

1.3 Comissão de Valores Mobiliários 

 

Segundo Lagioia (2009), A CVM é uma entidade autárquica, vinculada 

ao Ministério da Fazenda, e tem por função regulamentar, desenvolver e fiscalizar 

o mercado de valores mobiliários do país. A Comissão de Valores Mobiliários, com 

sede na cidade do Rio de Janeiro, é administrada por um Presidente e quatro 

Diretores nomeados pelo Presidente da República. O Presidente e a Diretoria 

constituem o Colegiado, que define políticas e estabelece práticas a 

seremimplantadas e desenvolvidas pelo corpo de Superintendentes, a instância 

executiva da CVM. 

De acordo com a lei que a criou, Lei nº 6.385, a Comissão de Valores 

Mobiliários exercerá as seguintes funções:  

• Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados 

de bolsa e de balcão;  
• Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões 

irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de 

companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliários;  
• Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação 

destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários negociados no mercado;  
• Assegurar o acesso do público a informações sobre valores 

mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido;  
• Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no 

mercado de valores mobiliários;  
• Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores 

mobiliários;  
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• Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do 

mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital 

social das companhias abertas.  
 

1.4Banco Central do Brasil (BACEN) 

 
O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964. É o principal executor das orientações do Conselho Monetário 

Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo 

por objetivos: 

• Zelar pela adequada liquidez da economia; 

• Manter as reservas internacionais em nível adequado; 

• Estimular a formação de poupança; 

• Zelar pela estabilidade e promover o permanente 

aperfeiçoamento do sistema financeiro. 

Dentre suas atribuições estão: 

• Emitir papel-moeda e moeda metálica;  

• Executar os serviços do meio circulante;  

• Receber recolhimentos compulsórios e voluntários das 

instituições financeiras e bancárias; 

• Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições 

financeiras; 

• Regular a execução dos serviços de compensação de cheques 

e outros papéis; 

• Efetuar operações de compra e venda de títulos públicos 

federais;  

• Exercer o controle de crédito; 

• Exercer a fiscalização das instituições financeiras;  

• Autorizar o funcionamento das instituições financeiras; 

• Estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos 

de direção nas instituições financeiras;  

• Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados 

financeiros e de capitais e 

• Controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. 
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Sua sede fica em Brasília, capital do País, e tem representações nas 

capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. 

 

1.5 Bolsa de Valores 

 
Conforme apresentam Cavalcante e Misumi (2001), as bolsas de 

valores constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos que mantém o 

local adequado ao encontro de seus membros e à realização de transações de 

compra e venda de títulos e valores mobiliários em mercado livre e aberto. É 

organizado e fiscalizado por seus membros, pela autoridade monetária e pela 

CVM. 

A história das Bolsas de Valores no Brasil inicia-se em 1845, com a 

criação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Posteriormente,surgiram outras 

Bolsas de Valores no país, entre elas a Bolsa Livre, em 1890, que cinco anos 

depois passou a se chamar Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, e teve 

finalmente alterada sua denominação em 1960, para Bolsa de Valores de São 

Paulo – Bovespa (ASSAF NETO, 2012). 

 
As Bolsas de Valores são entidades, cujo objetivo básico é o de manter 
um local em condições adequadas para a realização, entre seus membros, 
de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. (ASSAF 
NETO, 2012, p. 222). 

 

Segundo Lagioia (2009), a BM&FBOVESPA S. A. – Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros é uma companhia aberta registrada na CVM e tem como 

principais objetivos oferecer os meios necessários para realização segura da 

compra,venda e liquidação de títulos e valores mobiliários; fornecer um sistema de 

negociação que proporcione continuidade das cotações e plena liquidez de títulos; 

fiscalizar o cumprimento das normas e regulamentos; oferecer uma rápida e ampla 

divulgação das operações realizadas no pregão e  coibir a manipulação de preços 

por meio da triagem de notícias divulgadas nos meios de comunicação e 

suspensão de negócios que sejam respaldados em informações privilegiadas. 
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2 SUSTENTABILIDADE 
 

Nas últimas décadas,a preocupação com a sustentabilidade tem 

aumentado de forma significativa. A sociedade está mudando a sua forma de 

consumo, optando por produtos menos nocivos ao meio ambiente, fazendo assim 

uma pressão constante sobre as empresas e suas práticas de produção e de 

prestação de serviços. 

 Com isso, as ações de sustentabilidade e preservaçãoambiental estão 

cada vezmais presentes nas estratégias de negócios e sãoresponsáveis pela 

sobrevivência de grandes,médias e micro empresas no mercado. A 

sustentabilidade é uma realidade e consequentemente as empresas devem 

responder rapidamente a essas mudanças. 

 
Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades 
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem 
também as suas necessidades (BM&FBOVESPA, online, 2015). 

 
 

 O primeiro grande passo global para o desenvolvimento sustentável foi entre 

as décadas de 1960 e 1980. Cientistas, movimentos sociais, ambientalistas, 

políticos e funcionários públicos denunciaram os problemas ecológicos e sociais 

das economias herdeiras da Revolução Industrial. Em resposta à crescente 

preocupação pública com os efeitos negativos do modelo industrial, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) iniciou um ciclo de conferências, consultas e estudos 

para alinhar as nações em torno de princípios e compromissos por um 

desenvolvimento mais inclusivo e harmônico com a natureza. 

Após quase quatro décadas da realização da Conferência da ONU 

sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (1972), a primeira a 

associar de forma consistente questões ambientais ao Desenvolvimento 

Sustentável na pauta internacional, o mundo possui dezenas de convenções, 

protocolos, declarações e legislações nacionais para reverter o quadro de 

agravamento nas condições ambientais e sociais e desequilíbrios socioeconômicos 

entre países do Norte e do Sul.  Novos e estratégicos atores, como as empresas, 

entraram no debate, muitos sob o alerta emitido em 2007 pelo 4º Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). O 
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desafio é colocar em prática o que foi acordado na arena diplomática e acelerar a 

transição para uma economia de baixo carbono e socioambientalmente 

sustentável, que será um dos principais temas da Rio+20.(Radar Rio+20, Online, 

2015) 

 

2.1 Os Relatórios de Brandt e Brundtland 

 

  O Relatório Brandt, publicado em julho de 1980 com o título Norte-Sul: 

um Programa para a Sobrevivência decorreu do trabalho da Comissão 

independente sobre Questões de Desenvolvimento Internacional, chefiada pelo ex-

chanceler alemão Willy Brandt. O documento propôs medidas que diminuíssem a 

crescente assimetria econômica entre países ricos do hemisfério Norte e pobres do 

hemisfério Sul. Mas a onda neoliberal da década de 1980 fez com que o Relatório 

Brandt fosse ignorado pelos governos, que estavam mais preocupados com a livre 

circulação de capitais, o livre comércio e a desregulação dos mercados, com 

remoção de barreiras ambientais e trabalhistas e presença mínima do Estado na 

economia. (Radar Rio+20, online, 2015). 

  Seu relatório final, publicado em abril de 1987, consagrou a expressão 

desenvolvimento sustentável: “é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades”. Deriva diretamente do Relatório Brundtland o conceito dos 

três pilares do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, 

equidade social e proteção ambiental. As recomendações do documento, publicado 

com o título Nosso Futuro Comum, levaram à realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em junho de 

1992, no Rio de Janeiro. A Conferência também é chamada de Cúpula da Terra, 

Rio-92 e ECO-92.(Radar Rio+20, Online, 2015) 

  A terceira iniciativa, também gestada ao longo dos anos 1980, visou 

formular um modelo alternativo de desenvolvimento centrado nas necessidades 

humanas mais do que nos mercados. Entre os mentores do novo conceito, que se 

traduziu nos relatórios anuais de desenvolvimento humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), estavam os economistas Amartya 

Sem e MahbubulHak.(Radar Rio+20, Online, 2015) 
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  O Relatório Brundtland forneceu o roteiro para o mundo organizar o 

debate sobre desenvolvimento em novas instituições, princípios e programa de 

ações que promovessem a convergência dos três pilares do desenvolvimento 

sustentável. Foi a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, que selou 

os acordos políticos entre os países que teriam como finalidade rechear o roteiro 

do Relatório Brundtland e negociar metas e o arcabouço institucional do novo 

momento. A Rio-92 pautou ainda as negociações sobre Desenvolvimento 

Sustentável e meio ambiente nas duas décadas seguintes graças à aprovação de 

um conjunto de tratados e declarações sob a chancela da ONU.(Radar Rio+20, 

Online, 2015) 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi publicado pela primeira vez 
em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Comissão 
Brundtland, o conceito propõe que, para ser sustentável, é necessário criar 
mecanismos que atendam às necessidades do presente sem impedir as 
gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. 
(BM&FBOVESPA, Online, 2015) 

 

2.2 Quesitos necessários para ser uma empresa sustentável 
 

 As empresas devem estar cientes sobre os seus atose saber que uma 

produção, seja de bens ou serviços, que não respeita limites estipulados, acabará 

comprometendo a capacidade de renovação dos recursos naturais e 

posteriormente a qualidade de vida dos cidadãos. A renovação da mentalidade dos 

empresários amplia os negócios e a implantação do ISO 140014 garante a 

certificação que a empresa tem um sistema de gestão ambiental. 

 O nível de sustentabilidade é requerido pelo consumo do capital 

natural, este tratando se de recursos naturais não renováveis, porém na avaliação 

de sustentabilidade de uma empresa, considera-se a relação entre 

responsabilidade social e a sócioeconômica, onde este desenvolvimento visa 

melhorar as condições não só as condições físicas preservando os recursos 

naturais e valorizando o balanço social da empresa. Esta interação conjuga 

melhorar as condições de vida da população humana resolvendo os problemas de 

pobreza e desigualdade sem a degradação do eco sistema, do qual a vida humana 
                                                           
4 ISO 14001: Norma com diretrizes básicas para o desenvolvimento de um sistema de gestão 
ambiental. 
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é dependente.Ainda segundo a norma enquadra-se a regra da empresa fiscalizar 

sua matéria-prima, tomando cuidado com fornecedores ou terceirização da mão-

de-obra. 

A empresa sustentável toma conta da sua reciclagem do lixo, 

resíduos gerados durante o processo produtivo, reaproveitamento de água, reduzir 

o desperdício de papel, reduzir o desperdício de energia e colocar ponto de coleta 

seletiva. Tais procedimentos devem incluir o registro de informações para 

acompanhar o desempenho, os equipamentos de monitoramento devem ser 

mantidos, periodicamente documentado (INVESTE SÃO CAETANO DO SUL, 

Online, 2015). 

 

2.3 Incentivos Governamentais para Empresas Sustentáveis  

 

De todas as conferências realizadas, apenas o protocolo de Quito 

criou incentivo para empresas sustentáveis, onde através do acordo feito, os 

países industrializados devem reduzir as emissões de gases do efeito estufa 

durante o período de 2008 a 2012, em uma média de 5,2% em relação aos 

níveisde 1990 e através do câmbio pelo crédito de carbono a empresa que atinge a 

meta recebe esta pontuação. No ano de 2012, no mês de setembro, a Comissão 

de Constituição e Cidadania (CCJ) aprovou a proposta de emenda à Constituição 

(PEC/2012) que elimina quase todos os impostos incidentes sobre produtos feitos 

com material reciclado ou reaproveitado. 

 Com tão poucos recursos oferecidos às empresas sustentáveis, estas 

tentam criar valor em cima de sua marca interferindo na escolha do consumidor 

final para adquirir os produtos ecologicamente corretos, gerando, assim, uma 

disputa de mercado, em que a sustentabilidade passa a ser usada como adjetivo e 

criando o marketing por traz de empresas que não são consideradas sustentáveis 

através das normas e leis oferecidas pelo governo e a Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento. (SENADO, 2012). 
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3 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

 

O conceito de responsabilidade social e de sustentabilidade tem como 

fundamento a premissa de que entidades, públicas ou privadas, assim como 

indivíduos, possuem compromissos com a sociedade. Tais princípios vêm sendo 

progressivamente consolidados no Mercado de Capitais. As Bolsas assumiram 

uma atitude de protagonismo desenvolvendo ações para o aprimoramento das 

boas práticas de governança corporativa das empresas e de suporte a mercados 

de desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, o passo mais decisivo nessa tendência mundial é a 

construção de índices de acompanhamento dos mercados baseados no 

desempenho das ações comprometidas com a sustentabilidade - ou seja, com o 

atendimento das necessidades e aspirações do presente sem o comprometimento 

da capacidade de atender às do futuro. (BM&FBOVESPA, online, 2015). 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi o quarto índice a 

ser lançado no mundo, em 2005, com o apoio de diversas instituições em uma 

iniciativa pioneira na América Latina. Ele reúne as empresas brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA com as melhores práticas em gestão empresarial e com maior 

alinhamento estratégico com a sustentabilidade, representando um incentivo para 

que as empresas busquem o desenvolvimento econômico com inclusão social e 

respeito ao meio ambiente, e ao mesmo tempo, serve como um indutor do mercado 

de Investimento Sustentável e Responsável no Brasil.  

Sua missão é induzir as empresas a adotarem as melhores práticas 

de sustentabilidade empresarial e apoiar os investidores na tomada de decisão de 

investimentos sustentáveis e responsáveis. Assim, o ISE busca diferenciar as 

empresas sob os aspectos da sustentabilidade, criando um ambiente de 

investimento compatível com as demandas da sociedade contemporânea, 

incentivando a criação de fundos de investimento responsáveis, além de ser uma 

referência para a avaliação do desempenho das empresas. (BM&FBOVESPA, 

2015). 

Com o ISE é possível o entendimento sobre as empresas e grupos 

que são comprometidos com a sustentabilidade e diferenciando-os em alguns 

termos, como: em termos de qualidade, nível de compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, 
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natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-

financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas. Sendo possível a 

identificação de empresas que unem alinhamento estratégico com a 

sustentabilidade, e empresas que não se preocupam somente com o retorno 

financeiro, mas com o ambiente compatível ao desejado pela sociedade, se 

tornando referência de desempenho. (BM&FBOVESPA, online, 2015). 

 

3.2 Conselho Deliberativo do ISE (CISE) 
 

Por volta do ano 2000, a BM&FBOVESPA (então apenas BOVESPA) 

e outras importantes instituições (Abrapp, Anbima, Apimec, IBGC, IFC, Instituto 

Ethos, Ministério do Meio Ambiente e FGV1) decidiram unir esforços para criar um 

índice de ações que fosse um referencial (benchmark) para os investimentos 

sustentáveis e responsáveis no Brasil, dando origem ao Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE).  

Após o momento inicial de elaboração dessa proposta, que teve apoio 

financeiro da IFC, oito organizações deram origem ao Conselho Deliberativo do 

ISE, presidido pela BM&FBOVESPA, que constitui o órgão máximo de governança 

do índice e que tem como missão garantir um processo transparente de construção 

do índice e de seleção das empresas. 

A BM&FBOVESPA é também responsável pelo cálculo e pela gestão 

técnica do índice. Para avaliar o desempenho em sustentabilidade das empresas 

listadasse selecioná-las para compor o índice, a BM&FBOVESPA e o CISE contam 

com a parceria técnica do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV-EAESP).  (BM&FBOVESPA, online, 2015). 

 Atualmente, o CISE é composto por onze instituições, uma delas que 

tem um papel importante para as empresas e para a sociedade é o Instituto Ethos: 

ferramenta de gestão que auxilia as empresas no avanço da sustentabilidade 

empresarial. 
Os Indicadores Ethos são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as 
empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade 
social empresarial (RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que 
esse venha a ser sustentável e responsável. A ferramenta é composta por 
um questionário que permite o autodiagnóstico da gestão da empresa e 
um sistema de preenchimento on-line que possibilita a obtenção de 
relatórios, por meio dos quais é possível fazer o planejamento e a gestão 
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de metas para o avanço da gestão na temática da RSE/Sustentabilidade. 
(Instituto Ethos, 2015). 
 
 

Para fazer parte da carteira do ISE é necessário passar por um 

processo todos os anos.Existe, inclusive, um cronograma a ser cumprido, pois são 

utilizados vários tipos de questionários.Após a empresa fazer o envio do 

questionário com as devidas respostas que possam demostrar o comprometimento 

com as questões de sustentabilidade é necessário enviar documentos que 

comprovem suas práticas, o processo é montado e enviado ao CISE, que decide 

as empresas que irão compor a carteira, sendo que o limite da carteira é de 

quarenta empresas(BM&FBOVESPA, online, 2015). 

 

 

4 CASE NATURA 
 

 

A Natura nasceu em 1969, está presente em sete países da América 

Latina e na França. É uma indústria líder no mercado brasileiro de cosméticos, 

fragrâncias, higiene pessoal e venda direta. Para desenvolver seus produtos, 

mobiliza-se uma rede de pessoas capazes de integrar conhecimento científico e o 

uso sustentável da rica biodiversidade botânica brasileira. 

  Em 1974, optaram pela venda direta, reconhecendo a força do 

contato pessoal e das relações para levar seus produtos à casa de mais 

consumidores. A consultoria é uma atividade de potencial empreendedor, que 

proporciona geração de renda a milhões de pessoas, possibilita o desenvolvimento 

e geração de valor, em um ciclo virtuoso sustentável (Natura, online, 2015). 

  Em 1983, em uma iniciativa inovadora e pioneira passaram a oferecer 

produtos com opção de refil, cuja massa média é 54% menor que a da embalagem 

regular. Graças a essa decisão, desde então deixaram de colocar no mercado 2,2 

mil toneladas de embalagens. Ao engajar Consultoras e Consultores na venda dos 

refis, promovem o consumo consciente dos recursos do planeta. Um dos principais 

vetores de inovação é o uso sustentável da biodiversidade, traduziram esse 

conceito com a criação e o desenvolvimento de novos produtos utilizando espécies 

nativas e exóticas, com o uso de modelos ecológicos de produção vegetal, com o 
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programa de certificação de insumos e em parcerias com comunidades 

fornecedoras. 

Outras inovações foram: a adoção da Tabela ambiental - publicada 

nos produtos, a qual traz informações sobre o impacto ambiental de cada item; a 

não realização de testes em animais; a vegetalização dos produtos com a 

substituição de matérias-primas animal e mineral por vegetal; a utilização de álcool 

orgânico com a substituição do álcool comum pelo orgânico certificado e o 

Programa Carbono Neutro, com a redução e compensação das emissões 

calculadas com base na cadeia produtiva desde a extração da matéria prima até o 

descarte final pelo consumidor.  

 

Exemplo de tabela Ambiental: 

 

Informações Ambientais (exemplo) * 
Produto 
Origem vegetal renovável 53,50% 
Vegetal Natural 42,20% 
Com certificação de Origem 0% 

  
Embalagem 
Material Reciclado 25% 
Material reciclavel 85,70% 
Número recomendado de refilagens 3 

   Fonte: Natura, online, 2015. 

 

  Para a Natura, suas políticas de Qualidade, Meio Ambiente, 

Segurança do Produto e Segurança e Saúde no Trabalho são guias para 

estabelecimento de estratégias e direcionamentos para todos os públicos que 

trabalham com a empresa diariamente, também são a base para tomada de 

decisões e buscando refletir o objetivo de proporcionar o bem estar bem.  
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4.1 Tabela de Práticas sustentáveis 
 
 

ISE                     X                    NATURA 

No último ano, a companhia publicou  
Relatório de Sustentabilidade? 

Sim, a Natura publicou o relatório e o 
disponibilizou em seu site.  ✔ 

O compromisso com 
o desenvolvimento sustentável está 

formalmente inserido na estratégia da 
companhia? Se sim, está formalmente 

expresso ? 

Sim, está inserido em sua estratégia e 
expresso em seu site ✔. 

Em relação a todos  seus  produtos, a 
companhia garante a apresentação 
das informações ou alertas para o 

consumidor final? 

Sim, estão disponíveis em seu rótulo e sites, 
tanto o modo de usar como suas 

advertências e a tabela ambiental. ✔ 

A companhia possui sistemas de 
gestão (ambiental; de saúde e 

segurança do trabalhador e 
responsabilidade social) certificados 

por Organismo Certificador Acreditado 
(OCA) 

A Natura respondeu ao questionário do ISE 
que sim, e que foram enviados documentos 
comprovatórios ao mesmo. Porém, tentamos 
localizar sua certificação no site do Inmetro e 

não  o localizamos. X 

A companhia mantém programa de 
sensibilização e educação sobre o 
tema? A quem este efetivamente 

atinge ? 

A Natura disse que sim e atinge a todos 
envolvidos. Observamos que a 

sustentabilidade é um dos focos principais 
dessa empresa, envolvendo seu comitê 
executivo, colaboradores, consultoras e 
comunidades parceiras, proporcionando 

treinamento, orientação e  suporte 
necessário ✔ 
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A companhia possui código de 
conduta ? 

A Natura respondeu que sim, estende-se a 
todos os colaboradores e enviou a 

comprovação ao ISE . E constatamos que 
realmente existe código de conduta, está 

disponível em seu site e inclusive sua última 
atualização foi em 19/05 .    ✔ 

Nos últimos 3 anos, a companhia 
sofreu algum processo judicial 

ambiental cível ? 

A Natura respondeu ao ISE que não , porém  
localizamos  na rede informaççoes, de que 
ela foi autuada pelo Ibama em 2010 em 21 
milhões por acesso a pesquisa de forma 

irregular. A Natura disse estar segura e que 
cumpriu os princípios fundamentais da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) , 
e recorreu. x 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
A partir desse estudo concluímos que a Natura é uma empresa 

sustentável e que busca sempre a inovação, seja ela no vender, no fazer e no 

produzir gerando impacto positivo na sociedade. 

A Natura é uma empresa economicamente viável, pode ser 

considerada ambientalmente correta, pois apesar de extrair recursos da natureza, 

ela o repõe, cuida e ainda ajuda as comunidades, sendo então socialmente justa. 

Ela é reconhecida por essas atitudes sustentáveis, tais práticas a torna 

diferenciada em meio à outras empresas, valorizando e impulsionando suas ações, 

sendo assim ela atende ao que é exigido para pertencer à carteira do ISE, apesar 

de não termos localizado seu certificado OCA, e as autuações que recebeu .  
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INTRODUÇÃO 

O crescente número de ocorrências de bullying nas escolas 

públicas e suas consequências negativas na vida dos alunos tem sido uma 

preocupação para profissionais que trabalham no contexto escolar, sendo este o 

público mais próximo às ocorrências e, muitas vezes, testemunhas de uma relação 

entre alunos que se mostra exacerbadamente agressiva (seja de modo verbal ou 

de modo físico).  

 
A escola, multifacetada, vem presenciando situações de violência 
que estão tomando proporções assustadoras em nossa sociedade. 
As situações de violência, anteriormente esporádicas, se tornaram 
uma constante em nossos dias. […] a violência escolar nas últimas 
décadas adquiriu crescente dimensão em todas as sociedades. O 
que a questão preocupante é a grande incidência de sua 
manifestação em todos os níveis de escolaridade. (FRANCISCO & 
LIBÓRIO, 2009, p.200). 

 

Para Francisco e Libório (2009), o bullying não deve ser considerado 

apenas um problema estudantil. “Apesar da dimensão e das conseqüências, este 

problema tem sido socialmente negligenciado, já que muitos adultos consideram-no 

inevitável na vida escolar e, por vezes, encaram-no como algo que faz parte da 

iniciação à vida adulta” (FRANCISCO & LIBÓRIO, 2009, p.201). 

A inserção de um profissional da psicologia no ambiente escolar 

pode promover um foco diferente e mais específico para alguns assuntos (nesse 

caso, o bullying) que não são abordados diretamente nas disciplinas 

convencionais, onde os alunos podem instruir-se melhor de outros assuntos 

pertinentes ao seu cotidiano, e as possíveis consequências que tais práticas 
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podem causar em seu desenvolvimento, seu aprendizado, relações interpessoais, 

sociais, entre outras. 

 
[...] vitimização e rejeição têm sido precocemente identificadas nas 
relações entre pares e estão correlacionadas com o comportamento 
antissocial, com problemas acadêmicos e com a evasão escolar. Os 
mesmos autores ainda salientam que a vitimização pelo grupo de iguais e 
a não aceitação social provocam, de uma forma geral, problemas de 
ajustamento durante o desenvolvimento ao longo do ciclo vital e, 
especificamente, problemas de aprendizagem e socialização escolar. 
(LISBOA, BRAGA & EBERT, 2009) 

 
 
O Bullying  
 

A palavra BULLYING é de origem da língua inglesa, e se deriva da 

palavra “bully”, que significa “valentão”. No Brasil, não existe uma expressão ou 

vocábulo específico que traduza a palavra bullying, por isso o termo é adotado pelo 

país. É importante mencionar que o fenômeno bullying recebeu essa nomenclatura 

recentemente, contudo essa prática é antiga.  

O bullying ocorre principalmente dentro das escolas, entre os 

alunos, onde há o agressor, expectador e a vítima (SILVEIRA, 2010). De acordo 

com Ramos (2007), quando um aluno (agressor) passa a ter atitudes agressivas, 

ofensivas e preconceituosas para com outro aluno (vítima), ou até mesmo passa a 

excluir, humilhar, apelidar de modo ofensivo, está praticando o bullying. Meier e 

Rolim (2013) pontuam que o bullying é iniciado a partir do desrespeito das 

diferenças entre os indivíduos, principalmente na idade escolar.  

Dan Olweus (apud MEIER & ROLIM, 2013) percebeu três 

características constantes relacionadas ao bullying: as ações se repetem, o 

agressor tem a intenção de causar dor física ou emocional à vítima e o agressor 

tem mais poder ou força que a vítima.  Meier e Rolim (2013) citam algumas 

possíveis causas de tal prática, na qual a banalização da violência é um dos 

principais motivos.  

 
[...] Uma delas é a banalização da violência, principalmente nos meios de 
comunicação, algo que acaba dessensibilizando nossos adolescentes 
para cenas de agressão contra seres humanos. É como se tanta 
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exposição tirasse um pouco da nossa indignação ou repulsa e isso nos 
assustasse menos. (MEIER & ROLIM, 2013 p.28). 

 

De acordo com os mesmos autores, outras questões como a 

sociedade competitiva, intolerância às diferenças e frustrações também são 

possíveis motivos que acarretam a prática do bullying. 

 O estresse é uma das consequências de caráter psicossomático 

desencadeadas na vítima. Outras características são os problemas psicológicos, 

como baixa autoestima, insegurança, introversão exacerbada e pensamentos 

suicidas (MEIER & ROLIM, 2013).  Para Moura, Cruz e Quevedo (2010) o bullying 

acarreta sofrimento psíquico, baixa autoestima, isolamento, prejuízos no 

aprendizado e no desempenho acadêmico. Moura, Cruz e Quevedo (2010) também 

afirmam que alunos que sofrem bullying podem ter prejuízos no seu desempenho 

escolar, recusando até em irem à escola. Há casos de mudança de escola, e até 

de evasão escolar.  

“A presença de transtornos mentais em vítimas de bullying também 

é evidenciada. Estudos apontam que crianças vitimizadas podem apresentar risco 

de suicídio, depressão, ansiedade e problemas de relacionamento.” (MOURA, 

CRUZ & QUEVEDO, 2010, p19).  

Quanto à prevenção, existem propostas que possibilitam trabalhar 

individualmente com os alunos ou com a sala toda; em tais situações, as 

habilidades sociais são relevantes, mas o principal foco são as reflexões e 

aquisição de valores.  
 

[...] Um outro tipo de intervenção é a curricular: desenhada para promover 
a atitude anti-bullying em sala de aula, com uso de vídeos, grupos de 
reflexão, aquisição de valores e habilidades sociais, ensino de 
assertividade para agressores e de atitudes proativas por parte das 
testemunhas. (ALBINO & TERÊNCIO, 2012, p.18) 

 

Prevenir o bullying está diretamente relacionado a não deixar que a 

violência seja comum e banal no contexto escolar, principalmente entre os alunos, 

para que estes não reproduzam atitudes violentas acreditando que são aceitáveis. 

Também é necessário que haja discussão a respeito do tema com os alunos, 

estimular a participação dos mesmos e inserir os pais de modo ativo no contexto 

escolar. 
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“Compreender as formas como a violência se apresenta no âmbito 

escolar é um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores, pais e educadores.” 

(LISBOA, BRAGA e EBERT, 2009, p. 67).   

Neste sentido, o objetivo deste artigo é expor o relato da 

experiência de duas bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) – subprojeto psicologia, que, durante sua prática docente, 

trabalharam com alunos de uma escola pública da cidade de Franca - SP, o tema 

“bullying”, obtendo relatos de experiências vividas pelos alunos e proporcionando 

uma vivência em sala de aula, na qual os alunos treinaram o respeito mútuo. Os 

discentes também tiveram um momento para discutirem sobre conceitos 

relacionados à autoestima. 

 

METODOLOGIA 

O projeto ocorreu em uma escola estadual situada na cidade de 

Franca-SP, no 1º semestre de 2015.  

Participantes 
A experiência foi realizada em uma sala de aula composta por 35 

discentes, sendo 18 meninos e 17 meninas, com idades entre 11 e 12 anos 

pertencentes ao 7°ano/6ªsérie do ensino fundamental. 
Procedimento de coleta dos dados 
O objetivo da aula foi discutir com os alunos conceitos 

concernentes ao bullying com o intuito de promover um ambiente escolar mais 

saudável, devido ao fato das inúmeras consequências negativas que afetam 

crianças que sofrem bullying, como, por exemplo, isolamento, fracasso escolar, 

baixa autoestima, possibilidade de surgir doenças psicossomáticas, além de, em 

alguns casos, o bullying afligir o estado emocional do aluno de forma 

extremamente negativa, chegando o mesmo a optar por soluções como o suicídio. 

Também foi objetivo da aula estimular o respeito ao próximo, o trabalho em grupo e 

a cooperação entre os educandos.  

As estratégias didático-pedagógicas utilizadas foram baseadas nos 

quatro pilares da educação propostos pela Comissão Internacional sobre a 

Educação do Século XXI: aprender a conhecer, ou seja adquirir os instrumentos da 
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compreensão; aprender a fazer para poder agir sobre o meio em que vive; 

aprender a viver juntos com o propósito de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades e aprender a ser conceito que integra os três precedentes e 

possibilita o desenvolvimento global do indivíduo, pois acredita-se que é importante 

os alunos possuírem as quatro aprendizagens, principalmente “aprender a 

conviver” e “aprender a ser”, que são fundamentais no contexto escolar para que 

os eles saibam como viver em grupo,  auxiliando também em seu desenvolvimento 

interpessoal.  

Desse modo, a partir das estratégias citadas anteriormente, foi realizada 

uma discussão com os alunos sobre o tema bullying com o intuito de sustentar e 

dar contexto para que houvesse uma aprendizagem significativa. Durante a 

discussão, a partir dos seus conhecimentos prévios e experiências pessoais, os 

alunos conceituaram questões relativas à importância do respeito ao próximo e 

refletiram sobre as consequências na saúde física e mental das pessoas que 

sofrem bullying.  

Em seguida foi apresentada uma música para que os alunos relacionassem 

o tema da aula com a letra da canção. Para finalização da atividade os alunos 

foram divididos em seis grupos, para que o tema fosse trabalhado de forma a 

integrá-los, utilizando-se de recursos tais como cartolinas e revistas, com a 

intenção de construir um portfólio sobre o tema.  

 
Procedimento da análise dos dados 
Segundo Minayo (1996), uma das possibilidades para realização de análise 

e interpretação de dados coletados é a análise de conteúdo tradicional, ou seja, por 

meio da análise de conteúdo manifesto nas comunicações busca-se a descrição 

objetiva e sistemática do conteúdo a fim de interpretá-las.  Desse modo, foi 

realizada uma análise conteúdo tradicional. 
 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

1) Conhecimento sobre o bulliyng 
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Os alunos possuíam alguns conhecimentos prévios sobre o tema 

bullying, conseguindo conceituar o tema a partir de exemplificações dadas sobre 

vivências pessoais, relacionado somente ao que tinham visto ou vivido. Apesar de 

terem citado consequências e características acerca do tema, pode-se notar que o 

conhecimento dos alunos foi aprofundado ao final da aula, a partir do produto final 

gerado, o portfólio e a apresentação do mesmo pelos alunos.  

2)Vivência pessoais  
A maioria dos alunos citou que já foi, ou que é, vítima de bullying. 

As principais consequências negativas citadas pelos alunos devido a esse fato 

foram: isolamento, baixa autoestima, surgimento de distúrbios alimentares, 

surgimento de transtorno depressivo. Os alunos também relataram sentimentos de 

tristeza e angústia. Confirmando os dados apontados na literatura.  

Os alunos tiveram a oportunidade de associar a sua história de 

vida com o tema apresentado, promovendo uma aprendizagem significativa,  

mostraram-se seguros para compartilhar as suas experiências pessoais durantes 

as atividades realizadas.  

                          3)Noções de prevenção do bullying  
A partir dos relatos, envolvimento dos alunos no projeto e 

conhecimento da situação atual do fenômeno bullying, conclui-se que o objetivo foi 

alcançado, propiciando a conscientização dos alunos sobre aspectos do tema 

trabalhado e, consequentemente, promovendo melhorias nas relações dos alunos 

entre si.  

Como resultado, obteve-se a participação proativa dos alunos e a 

profunda reflexão acerca do tema, a partir das experiências pessoais dos 

discentes.  

 

CONCLUSÃO 

A prática do bullying é algo presente no contexto escolar, onde, de 

modo geral, os alunos não têm abertura para falarem sobre o tema. Nota-se a 

importância de os alunos terem um espaço nas salas de aula para a discussão do 

tema bullying, pois muitos alunos relataram que foram e que são vítimas de bullying 

e o quanto esse fato lhes causava dores emocionais, sofrimento, angústias, baixa 
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autoestima e, em alguns casos, os alunos relatam que tiveram comportamentos de 

isolamento e que não conseguiram enfrentar essa situação sozinhos e 

possivelmente outras consequências como, pois, “a presença de transtornos 

mentais em vítimas de bullying também é evidenciada. Estudos apontam que 

crianças vitimizadas podem apresentar risco de suicídio, depressão, ansiedade e 

problemas de relacionamento.” (MOURA, CRUZ & QUEVEDO, 2010, p19).  

Desse modo, devido ao aumento nos casos de bullying entre os 

educandos é relevante que haja propostas de trabalho sobre o tema bullying no 

contexto escolar com intuito de promover saúde e prevenir doenças. 

 

REFERÊNCIAS 

ALBINO, Priscila Linhares; TERÊNCIO, Marlos Gonçalves. Considerações críticas 
sobre o fenômeno do bullying: do conceito ao combate e à prevenção. Revista 
Eletrônica do CEAF.Porto Alegre ,V.1 p 17 - 18, 2012. Disponível em: 
<http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/18_03_2010_15.21.10.2af5ca0c78
153b8b4a47993d66a51436.pdf>. Acesso em: 19 maio 2015. 

 

DELORS, J. (org.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da 
Comissão Internacional sobra Educação para o Século XXI. Brasília: MEC; 
UNESCO; Cortez, 1999. 

 

FRANCISCO, Marcos Vinícius; LIBÓRIO, Renata Maria Coimbra. Um estudo sobre 
bullying entre escolares do ensino fundamental. Psicologia: Reflexão e Crítica. 
v.22, n. 2, p. 200-207. 2009. Disponível em: <www.scielo.br/prc>. Acesso em 17 de 
mai. 2015 

 

LISBOA, Carolina; BRAGA, Luiza de Lima; EBERT, Guilherme. O fenômeno 
bullying ou vitimização entre pares na atualidade: definições, formas de 
manifestação e possibilidades de intervenção. Contextos Clínicos. v.2, n.1, p.59-
71.2009. Disponível em: <www.pepsic.bvsalud.com>. Acesso em 17 de mai.  2015.  

 

MEIER, Marcos; ROLIM, Jeanine. Bullying sem blá- blá- blá. Editora 
Intersaberes, 2013.  



784 

 

Natasha Pereira Barbosa ; Vanessa Reis ; Irma Helena Ferreira Benate Bomfim 
 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa 
qualitativa em saúde. 4. ed. São Paulo: Afiliada, 1996. 

 

MOURA, Danilo Rolim; CRUZ, Catarina Nova; QUEVEDO, Luciana de Ávila. 
Prevalência e características de escolares vítimas de bullying. J. Pedratri. v.87, 
n.1, p.19-23. 2011. Disponível em: <http://www.jped.com.br/conteudo/11-87-01-
19/port.asp>. Acesso em 17 mai. 2015. 

 

RAMOS, Ana Karina Sartori. BULLYING: A violência tolerada na escola. Cascavel. 
2007. Disponível em: 
http://www.diadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/802-4.pdf.   Acesso em: 
20 mai. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



785 
 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo com psicólogos formados pelo Centro Universitário Uni-FACEF. 
p. 785-808 

 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo com 
psicólogos formados pelo Centro Universitário Uni-FACEF 

Nice Leite Tambini Pinto 
Vânia Lemos Zamboni 

 
Uni-Facef - Centro Universitário de Franca 

 
INTRODUÇÃO 

 

O trabalho apresentado a seguir se refere a um estudo dos dados de 

uma pesquisa de campo sob o título: “Inserção no mercado de trabalho: um estudo 

com psicólogos formados pelo Centro Universitário Uni-FACEF”. O presente estudo 

será desenvolvido pela aluna do 9º semestre de Psicologia do Centro Universitário 

Uni-FACEF, Nice Leite Tambini Pinto, com a orientação da professora Vânia Lemos 

Zamboni. 

A pesquisa será realizada com psicólogos formados através do Centro 

universitário de Franca, desde a primeira até a última turma e tem como objetivo 

analisar o mercado de trabalho atual e situacional e adquirir resultados que 

contribuam no desenvolvimento contínuo da instituição foco da pesquisa. Os dados 

serão coletados por meio de um questionário estruturado, através do qual será 

possível desenvolver uma análise qualitativa e quantitativa dos resultados. 

Sabe-se que, no que diz respeito a empregos, o Brasil está vivendo um 

ano de dificuldades. A economia está apresentando diversos empecilhos e a taxa de 

desemprego está elevada e, diante deste cenário, os entrantes no mercado de 

trabalho estão, provavelmente, encontrando dificuldades para se estabelecer. 

Entender esta situação também poderá ser útil no auxílio aos profissionais que estão 

entrando ou se recolocando no mercado de trabalho. 

O presente trabalho será usado como meio de avaliação para 

conclusão do curso, além de também pretender alcançar dados que demonstrem os 

resultados práticos da formação de profissionais pela instituição acima citada. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO MUNDO 

 

A palavra psicologia é derivada das palavras gregas psyche e logos e 

significa “ciência da alma”. Tocante ao assunto “alma”, muitos pensadores, teólogos 

e filósofos buscaram entender o que é e onde está localizada. Os povos primitivos 

acreditavam ser uma entidade independente do corpo. Os gregos supunham que 

seria a parte imaterial do corpo de onde os processos psíquicos surgiam, mediados 

pelo cérebro. São Paulo pregava a desunião e antagonismo da mente e corpo. René 

Descartes (1596-1650) acreditava que a alma é um fator que agia paralelamente ao 

corpo mecânico, influenciando e sendo influenciado pelo mecanismo corporal. Não 

tão distante, com o avanço da medicina e a descoberta do sistema nervoso, a alma 

foi relacionada à mente e esta, consequentemente, ao cérebro. 

A partir destes fatores, os estudos passam a ser desenvolvidos em 

cima de três elementos: a mente, o corpo e o meio ambiente. Porém, já na 

antiguidade, os gregos, no que diz respeito a esta tríade, consideravam a hipótese 

da unidade, afirmando que todas as partes do universo se inter-relacionam de 

alguma maneira. 

A teoria que afirma que o meio ambiente influencia diretamente mente 

e corpo foi moldada por John Locke (1632-1704). Ele afirmou que o ser humano 

nasce como uma tábula rasa que era preenchida, através da experiência e das 

percepções sensoriais, com sinais do saber. Já os pensadores mecanicistas 

acreditavam que a mente dependia do corpo. Foi então que a Psicologia passou a 

trabalhar levando em consideração os conhecimentos da Fisiologia, relacionando 

muitos comportamentos a estímulos fisiológicos. 

Vê-se, então, que desde os primórdios da Terra, há sempre quem 

queira conhecer melhor o ser humano, buscando novos conhecimentos e teorias 

para seus comportamentos e maneiras de pensar e sentir. 

A psicologia surge com este propósito em entender o Homem e seus 

relacionamentos. Cambaúva et al.(1998), ao falar sobre a história da psicologia, diz 

que “que ela emerge como ciência quando reconhece a instância individual do 
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homem na sociedade e que, por motivos sociais, políticos e econômicos, necessita 

ser normatizada e padronizada”. 

Foi durante o século XIX que a Psicologia surgiu como ciência e faz-se 

necessário, hoje, entender como o mundo lidava com o Homem naquele período de 

grandes transformações. Começando pela passagem do sistema de produção feudal 

para o sistema de produção capitalista. 

No feudalismo o meio de produção fundamental era a terra e, 

consequentemente, acontecia no campo de maneira artesanal, com supervisão dos 

senhores feudais. As ideias desta época eram propagadas pela Igreja que detinha o 

poder de concepção de leis e que ocupava a mais alta posição da hierarquia. 

Porém, os pensamentos acerca da economia e do modo de vida foram 

se transformando. Trocas na vila e, posteriormente, na cidade começaram a ser 

mais frequentes. O modo de produção passou do artesanal para o manufaturado, 

seguido pela industrialização, através da Revolução industrial que aconteceu 

primeiramente na Inglaterra e se espalhou rapidamente por toda a Europa Ocidental 

e os Estados Unidos. 

Com estas mudanças, as pessoas passaram a questionar os costumes 

e a verdade absoluta da Igreja. O Homem passou a vê-lo como um ser detentor da 

razão e provido de uma subjetividade própria. Através desta liberdade, as ciências 

puderam, de forma mais natural, realizar estudos acerca do mundo e de tudo que 

nele há. 
“E assim surgiram, entre os séculos XVII e XIX, a concepção dos 

seres humanos como máquina e o método – o método científico – 

mediante o qual era possível investigar a natureza humana. “As 

pessoas se tornaram máquinas, o mundo moderno foi dominado pela 

perspectiva científica e todos os aspectos da vida passaram a ficar 

sujeitos a leis mecânicas” (Schultz & Schultz, 1994:36) 

O século XIX apresentou condições sociais e econômicas suficientes 

para que a constituição da psicologia se tornasse necessária. O homem passou a 

ser racional, livre e detentor de uma subjetividade, mas devido ao capitalismo e as 

crises que surgiram dele, o Homem não era realmente livre e singular como os 

idealistas imaginaram que aconteceria. 

Foi neste contexto sócio histórico que o primeiro projeto científico de 

psicologia foi desenvolvido, em 1879 na cidade de Leipzig, através de Wilhelm 
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Wundt (1832-1920) e William James (1842-1910), tendo como objeto de estudo a 

consciência. 

No início do século XX, surgem algumas escolas psicológicas: a 

behaviorista, a psicanálise, a gestalt, o estruturalismo e o funcionalismo. Com isto, a 

consciência deixa de ser o único e principal objeto de estudo da psicologia. 
“A Psicologia tem agora um campo de estudo. Muito se tem 

discutido, porém, sobre qual seria este campo. Uma coisa é certa: 

ela se preocupa com o Homem, diferentemente de qualquer outra 

ciência. Tem objeto determinado, objetivos claros, usa métodos 

especiais, embora seu campo de estudo ainda se confunda, em suas 

fronteiras, com a Fisiologia, por um lado, e as Ciências Sociais, por 

outro, motivo pelo qual é também considerada uma ciência 

biossocial”. (Teles, 2003, p.14) 

Vê-se que os estudos e especulações sobre assuntos relacionados ao 

Homem existem há longo tempo, mas o mundo não para de mudar e as pessoas 

precisam acompanhar estas mudanças. A Psicologia foi se expandindo e continua 

crescendo, afinal é uma ciência humana e tem como interesses principais o Homem 

e seu bem-estar. 

 

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL 

 

A preocupação com os fenômenos psicológicos, no Brasil, é oriunda de 

outras áreas do saber, como a filosofia, teologia, medicina, pedagogia, política, entre 

outros. 

Com o Iluminismo, no século XVIII, conhecimentos novos foram 

produzidos, como a figura do confessor ser substituída pela figura do médico. A 

partir do século XIX, os novos conhecimentos acerca dos fenômenos psicológicos 

emergiam na medicina e nas áreas de educação. 

Na medicina, há a criação dos hospícios, a partir de 1840, com o 

objetivo de retirar os chamados “loucos” das ruas e prisões. Na educação, os 

conteúdos psicológicos passam ser encontrados no Ensino Secundário, tendo como 

foco o educando e a formação do educador. 

Durante a passagem da monarquia para a república, muitas mudanças 

significativas foram percebidas. Com o privilégio dado à classe cafeicultora, os 
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excluídos se propuseram a criar uma nova realidade para o país, visando a 

modernidade e o progresso. A educação se vê responsável pela ajuda deste ideal e 

usa a Psicologia como base para tal ação, já que o objetivo principal do progresso 

visava um novo homem. 

Obras e estudiosos europeus começam a vir ao Brasil e a Psicologia 

vai ganhando sua autonomia. Em uma obra sobre a história da psicologia no Brasil 

organizada pelo Conselho Federal, tem-se o seguinte trecho acerca do 

desenvolvimento deste período: 
“Datam da década de 1920 as primeiras aplicações sistemáticas da 

Psicologia às questões relativas ao trabalho, embora seu 

desenvolvimento venha a ocorrer de fato após os anos 1930, 

sobretudo relacionado às novas perspectivas de industrialização do 

país” (2013, p.10) 

A psicologia passa a ganhar cada vez mais espaço e se vê 

independente da psiquiatria. Atua na clínica, educação e trabalho, além de fazer uso 

de testes e métodos de avaliação psicológica. 

Os profissionais desta área querem buscar seu reconhecimento e a 

regulamentação da profissão. Nos anos de 1950, vários acontecimentos ajudaram 

nesta luta, como o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia, em Curitiba, a 

criação dos cursos de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP e na PUC de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e o primeiro pedido de 

registro de um consultório de psicopedagogia no Ministério da Educação. E em 

1958, o projeto de Lei 3825 foi apresentado buscando a tão sonhada 

regulamentação da profissão do psicólogo. 

Foi então, no dia 27 de agosto de 1962, que a Lei 4119 reconhece a 

profissão, estabelece normas para a atuação e cria um currículo para a formação. 

As áreas práticas continuam sendo a clínica, educação e organização do trabalho. 

O Conselho Federal de Psicologia foi criado em 1971, durante a 

ditadura, sob o controle do Ministério do Trabalho. Em 1975, há a criação do 

primeiro código de ética profissional. Após dez anos de existência, o CFP passa de 

850 a 50 mil inscritos. 
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PSICOLOGIA E PROFISSÃO 

 

Desde a regulamentação da profissão, o número de formandos em 

psicologia está crescendo, porém o desenvolvimento da própria profissão e sua 

atuação também tem se expandido. Mitsuko Antunes afirmou que 
“Na virada do século, ocorreu intenso desenvolvimento da ciência 

psicológica em todas as instâncias, quer no plano teórico – 

destacando-se a diversidade de abordagens surgidas essa época e o 

aumento significativo da produção de pesquisas - , quer no plano 

prático, em que esta ciência penetrou e ampliou seu potencial de 

aplicação”. (1999, p.39) 

A organização American Psychological Associatian, fundada há mais 

de cem anos, disponibilizou, em 2002, uma lista das divisões no campo de atuação 

da psicologia. Esta lista contém cinquenta e cinco áreas, que se estendiam desde as 

mais conhecidas como psicologia clínica, até áreas menos desbravadas como a 

psicologia populacional e ambiental. Destas opções, sete se destacam mais e serão 

apresentadas a seguir: 

Psicologia do desenvolvimento: estuda o crescimento físico e mental 

durante todo o desenvolvimento humano. Os profissionais desta abordagem podem 

ser divididos em psicólogos infantis, da adolescência e da maturidade. 

Psicologia fisiológica: estuda os comportamentos, os pensamentos e 

as emoções a partir da natureza biológica. Dentro deste grupo há os 

neuropsicológicos que se interessam principalmente pelo cérebro e sistema nervoso, 

os psicobiólogos especializados na bioquímica do corpo e na maneira como os 

medicamentos e hormônios afetam as pessoas, e os geneticistas comportamentais 

que focam no impacto da hereditariedade sobre o comportamento. 

Psicologia experimental: desenvolve pesquisas sobre os processos 

psicológicos básicos, como a aprendizagem, emoção, cognição e percepção. 

Psicologia da personalidade: estuda a diferença entre as pessoas no 

que diz respeito a traços de ansiedade, autoestima, agressividade, entre outros. 

Busca entender porque alguns indivíduos são mais temperamentais e agressivos 

que outros, assim como analisam outros aspectos da personalidade. 
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Psicologia clínica: classe mais numerosa dentro da profissão, os 

psicólogos clínicos buscam, geralmente, encontrar um diagnóstico causa e 

tratamento para distúrbios psicológicos. 

Psicologia social: o objetivo desta área de atuação é entender os 

relacionamentos interpessoais, as influências que uma pessoa sofre por um grupo 

ou outra pessoa e como os grupos sociais são formados e seu funcionam. 

Psicologia organizacional: fazem parte desta classe, os psicólogos que 

trabalham em empresas e organizações. Agem com a finalidade de melhorar as 

condições de trabalho, aumentar a produtividade e aumentar o bem-estar e 

desenvolvimento do funcionário. 
“As carreiras que existem para pessoas com diplomas avançados em 

psicologia incluem trabalhar como professor, pesquisador, 

funcionário do governo ou de empresas privadas, além de uma série 

de oportunidades na área de saúde mental”. (Maisto e Morris, 2004, 

p.38) 

Ao terminar sua graduação, o psicólogo pode perceber que apenas o 

que foi conquistado na formação universitária não seja suficiente. Como criar uma 

identidade profissional então? 

Dimenstein (2000) e Figueiredo (1993) confirmam a dificuldade em se 

criar uma identidade profissional e afirmam que a singularidade e experiência 

individual de cada psicólogo são importantes para esta criação. 

Aguirre et al. (2000) confirmam que a construção da identidade do 

psicólogo envolve experiências internalizadas, através da visão de mundo e da 

aceitação de valores, e exteriorizadas através de escolhas e comportamentos. 

Após a graduação, muitos recém-formados buscam se inserir no 

mercado de trabalho através de cursos, supervisão e psicoterapia pessoal, 

auxiliando na construção da sua identidade. 

Vasconcelos (2009) disse que o avanço da Psicologia enquanto 

profissão só foi possível por causa de um processo de consolidação longo e gradual, 

através de compromissos sociais, com vista à ampliação do mercado de trabalho, 

principalmente no campo das políticas públicas. 
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Com a ampliação do campo de atuação e o aumento no número de 

instituições de ensino que possuem o curso de Psicologia, o profissional busca seu 

espaço através de sua competência, personalidade e subjetividade. 

 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E O EMPREENDEDORISMO 

 

Uma pessoa com atitude empreendedora é aquela que acredita ser 

capaz de ser protagonista e produzir sua própria realidade, valoriza as mudanças e 

o futuro, além de ser aberta a novidades. 

Qualquer ser humano desempenha uma gama de papéis sociais, 

podendo abranger os campos familiares, comunitários e profissionais. No momento, 

esta última instância será a prioridade. 

Peter Drucker (1987) diz que o espírito empreendedor não se baseia 

na intuição, mas na teoria. Acredita que as pessoas não nascem com o dom do 

empreendedorismo, mas trabalham o comportamento e o modo de pensar para agir 

de tal maneira. 

Sampaio (2014), em sua obra “Atitude Empreendedora”, divide a classe 

de empreendedores em três tipos: empreendedor de negócios, empreendedor social 

e intraempreendedor. 

O primeiro grupo é o considerado clássico ou, de acordo com a GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor), é o proprietário e criador de um negócio que gera 

riquezas para a sociedade. Neste grupo, encontra-se a empresária Luiza Trajano, 

superintendente da rede Magazine Luiza. 

O segundo grupo é preenchido por pessoas visionárias, pragmáticas e 

que criam mudanças sociais significativas. Neste grupo, pode-se encaixar a 

psicóloga Viviane Senna, presidente do instituto Ayrton Senna. 

O terceiro grupo abrange funcionários que agem de maneira 

empreendedora em prol da empresa e de si próprio. Porém, esporadicamente vê-se 

dificuldade em alcançar bons resultados devido a cultura da empresa não aceitar tal 

comportamento. 

Sampaio (2014) apresenta, ainda em sua obra “Atitude 

Empreendedora, um quadro de análise dos três tipos de empreendedores citados 

acima com base em seis critérios, sendo eles o sonho, o contexto, a motivação, os 

resultados, o foco e as relações. 
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Critérios Empreendedor Intraempreendedor Empreendedor 
Social 

Sonho Acredita que 

pode realizar 

seus sonhos, 

segue uma visão 

própria. 

Alinha seus sonhos 

pessoais com a 

visão corporativa. 

Compartilha do 

sonho de um 

grupo social e 

segue uma visão 

coletiva. 

Contexto Cria sua própria 

organização. 

Atua dentro de uma 

organização. 

Age de forma 

independente de 

uma estrutura 

organizacional. 

Motivação Interna – desafio 

e inovação. 

Interna e externa – 

reconhecimento e 

inovação. 

Externa – superar 

problema social, 

desafio e 

criatividade. 

Resultados Lucratividade. Promoção 

profissional. 

Atendimento ao 

usuário. 

Foco Individual – ego 

centrado. 

Relacional – 

alteridade. 

Grupal – altruísta. 

Relações Pessoas de fora 

da organização. 

Pessoas de dentro 

da organização. 

Pessoas da 

comunidade. 

 

Ao contrário do que muita gente pensa, o psicólogo pode ser sim um 

empreendedor e, mais além, pode se encaixar em qualquer tipo de 

empreendedorismo. 

É o caso do psicólogo clínico que abre seu consultório e trabalha de 

maneira criativa e eficiente, ou o dono de consultoria que cria serviços diferenciados. 

Pode ainda ser o contratado em organizações de diferentes ramos que age de 

acordo com as políticas da empresa, mas também segue suas próprias ideias, ou 

ainda o voluntariado de uma instituição de caridade. 

Independente se for contratado ou autônomo, o profissional psicólogo 

pode e deve desenvolver seu lado empreendedor. Afinal, seu objeto de estudo e 
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trabalho é o Homem e este é um ser flexível, criativo e diversificado. A partir destes 

novos desafios profissionais é que a competência é percebida. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Desde sua consolidação e regulamentação como profissão, a 

Psicologia não se estagnou. Ao contrário, é um campo que está em constante 

crescimento, seja tocante ao número de profissionais, seja tocante ao número de 

áreas de atuação. 

Não destoante aos demais estados do país, o estado de São Paulo 

também se vê com uma grande escala de psicólogos se inserindo no mercado de 

trabalho. Sendo o estado mais populoso e com terceiro maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (Censo, 2010), com o maior número de universidades, 

São Paulo comporta três das dez melhores faculdades de Psicologia do Brasil, de 

acordo com uma pesquisa realizada pela Folha de São Paulo (2014). 

Franca, por sua vez, é a nona maior cidade do estado e está localizada 

em uma das mais importantes regiões estaduais no país. Além disso, o Centro 

Universitário Uni-FACEF oferece o curso de Psicologia há dez anos, consolidando 

seu bom nome através do oferecimento de um serviço de confiança e de qualidade.  

Estudar e levantar dados acerca da situação laboral de psicólogos 

formados nesta realidade far-se-á necessário para identificar as dificuldades e 

facilidades na inserção deste profissional ao mercado de trabalho. Os dados 

colhidos terão grande validade por serem expostos pelos próprios profissionais. 

Além disso, será possível fornecer estatística sobre a realidade atual 

do mercado de trabalho do psicólogo na região, contando também com a 

contribuição à instituição sobre a formação de psicólogos visando a adequação 

destes ao mercado de trabalho atual. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL 

 

Levantar dados sobre a trajetória dos psicólogos formados pelo Centro 

Universitário Uni-FACEF durante e após a graduação, buscando um estudo sobre a 

formação profissional destes sujeitos até o presente momento, além da situação do 

mercado de trabalho situacional. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Entender a caminhada profissional de cada formando do Uni-FACEF; 

- Levantar aspectos da graduação que favoreceram ou desfavoreceram 

a boa formação de cada participante. 

- Levantar dados acerca das áreas de atuação de cada sujeito e das 

regiões e cidades que cada um exerce a profissão 

- Fazer uma análise quantitativa de dados adquiridos através do 

questionário que será aplicado aos participantes. 

- Fazer uma análise qualitativa unindo dados adquiridos no contato 

com os participantes e dados adquiridos da literatura. 

- Buscar uma conclusão sobre a situação atual do mercado de trabalho 

em Franca e região e sobre o serviço educacional oferecido pela instituição de 

ensino foco do estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



796 
 

Nice Leite Tambini Pinto ; Vânia Lemos Zamboni 
  

 
 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa a ser desenvolvida será feita através de um método 

indutivo, ou seja, buscará um conhecimento regional mais amplo através do 

levantamento de dados subjetivos e individuais, porém contando também com 

aspectos grupais. 

Além disso, após o embasamento teórico estar consolidado, a coleta 

de dados será feita através de um questionário estruturado que poderá ser aplicado 

de maneira grupal ou individual, após o primeiro contato e rapport estarem 

estabelecidos. Este questionário só será utilizado após aceitação do sujeito em 

participar da pesquisa e do Termo de consentimento livre e esclarecido estar lido e 

assinado por quem for participante. 

  

PARTICIPANTES 
 

Os participantes do grupo serão ex-alunos do curso de psicologia do 

Centro Universitário Uni-FACEF, graduados pela mesma instituição. Este grupo se 

estenderá desde a primeira turma, formada em 2009, até a sexta e última turma a 

concluir o curso, em 2014. Não há critérios de exclusão. Exige-se apenas que os 

participantes obtenham seu diploma em Psicologia pela instituição citada acima. 

O número de participantes será definido apenas após o contato com 

cada sujeito e a verificação da disponibilidade e aceitação em participar de tal 

pesquisa. 

  

ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA 
 

Segundo Minayo (1998), uma pesquisa passa pela fase exploratória, 

na qual se amadurece o objeto de estudo e se delimita o problema de investigação, 

fase de coleta de dados, em que se recolhem informações que respondam ao 

problema, e fase de análise de dados. Nesta última fase, os resultados obtidos 

através dos questionários serão tabulados e associados com a teoria embasada. 
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Busca-se com a análise de dados, uma avaliação quantitativa e 

qualitativa acerca da formação e da inserção no mercado de trabalho dos 

participantes da pesquisa. 

A avaliação qualitativa, segundo Minayo (1998), abrange metodologias 

que trabalhem o significado e a intencionalidade como fatores inerentes aos atos, às 

relações e estruturas sociais, analisando-as como construções humanas 

significativas. Este método de análise não se preocupa com representações 

numéricas, mas com um conhecimento profundo sobre um grupo social, 

organização, etc.  

A avaliação quantitativa, segundo Fonseca, é centrada na objetividade 

e apresenta resultados mensuráveis, alcançados a partir de dados brutos coletados 

de um instrumento padronizado e neutro. 
“A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento 

positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 

lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro 

lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a 

totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno”. 

(Gerhardt e Silveira, 2009, p.33) 
 

INSTRUMENTOS 
 

O instrumento que será usado para a coleta de dados desta pesquisa 

será o questionário. Este poderá ser aplicado de maneira grupal ou individual, sendo 

escolhido depois de contatado todos os participantes e levantada a maneira mais 

favorável para a aplicação deste instrumento. 

 

CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Pesquisa 
bibliográfica 
preliminar 
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Leituras e 
elaboração de 
resumos 

 

        

Elaboração do 
projeto 

 
        

Entrega do 
projeto de 
pesquisa 

        

Revisão 
bibliográfica 
complementar 

        

Coleta de dados         

Redação da 
monografia         

Revisão e 
entrega oficial do 
trabalho 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COMO 
PSICÓLOGO  
 

Idade: 

Estado Civil: 

Número de filhos: 

Cidade em que mora: 

Cidade em que trabalha: 

 

 

1- Quantos anos de formado você tem? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2- Em quantos anos o curso foi finalizado? Se em mais de cinco anos, qual o 

motivo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3- A escolha pelo curso de Psicologia foi a sua primeira opção? 

Se não, qual foi a primeira opção e se concluiu? 

(  )Sim  

(  )Não, ____________________ 

 

4- Como você imaginava que seria o curso? O que você pensava quando fez a 

escolha pela Psicologia? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5- Você se identifica com a profissão de psicólogo? Por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6- Você considera que o curso, as disciplinas cursadas e os estágios realizados 

foram suficientes para a sua inserção no mercado? Por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7- Sugere a introdução de alguma modificação na matriz curricular que facilite a 

busca de colocação no mercado de trabalho? Qual? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8- Fez algum curso após a graduação? Qual? Se não, por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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9- Está trabalhando atualmente? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

10- Caso esteja trabalhando, seu trabalho atual é na área da Psicologia? Se sim, 

em que área da Psicologia? 

(  )Sim 

(  )Não 

(  ) Clínica 

(  ) Escolar 

(  ) Organizacional 

(  ) Acadêmica 

(  ) Hospitalar 

(  ) Social 

(  ) Jurídica 

(  ) Outras_________________ 

 

11-  Está trabalhando na área que gostaria? Se não, em qual área gostaria de 

trabalhar? 

(  ) Sim 

(  ) Não ___________________________________________________ 

 

12-  Trabalha em entidade pública ou privada? 

(  ) Pública 

(  ) Privada 

 

13- Foi submetido a concurso? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

14- Foi o seu primeiro emprego?  

(  ) Sim 

(  ) Não 
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15- A sua forma de trabalho é: 

(  ) Autônoma 

(  ) Vínculo empregatício 

(  ) Outro ________________ 

16-  Você fez o registro no Conselho Regional de Psicologia? Se não, por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

17- Quantos empregos na área de Psicologia você teve desde que se formou? 

Qual a área e o tempo de permanência? 

(  ) 1 emprego  

Área: __________________  Permanência: ______________ 

(  ) 2 empregos 

Área: __________________  Permanência: ______________ 

(  ) 3 empregos 

Área: __________________  Permanência: ______________ 

(  ) 4 ou mais 

Área: __________________  Permanência: ______________ 

 

18-  A sua remuneração atual da atuação como psicólogo é suficiente para o seu 

sustento? Se não, quem o ajuda? 

(  )Sim  

(  )Não ____________________________________________________ 

 

19-  Como é a remuneração dos seus serviços como psicólogo? 

(  ) Salário fixo 

(  ) Horas trabalhadas 

(  ) Por sessão 

(  ) Por projeto 

(  ) Outros 
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20- Você acredita que a sua remuneração atual está compatível ao trabalho 

executado? Por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

21- É possível sustentar-se financeiramente apenas com a profissão de 

psicólogo? Por quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

22- Tempo que levou para se inserir no mercado de psicologia. 

(  ) Imediatamente 

(  ) Até seis meses 

(  ) Até um ano 

(  ) Mais de um ano ___________ 

 

23-   O tempo que levou para se inserir no mercado de trabalho foi: 

(  ) Por escolha própria 

(  ) Porque ficou aguardando oportunidade 

 

24- Você teve que mudar de cidade para trabalhar na área da Psicologia? Por 

quê? 

(  )Sim 

(  )Não 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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25-  Principais facilidades encontradas para a inserção no mercado de trabalho 

na área da Psicologia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

26- Principais dificuldades encontradas para a inserção no mercado de trabalho 

na área da Psicologia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ANEXO B 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

Eu,_________________________________________________, concordo com a 

participação na pesquisa INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo 

com formandos de psicologia pelo Centro Universitário Uni-FACEF, que tem como 

pesquisadora responsável, NICE LEITE TAMBINI PINTO tendo sido devidamente 

esclarecido sobre todas as condições que constam do documento 

“ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA”. Declaro que tenho pleno 

conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir 

relacionados: 

 

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa a que serei submetido. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento.  

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada a minha privacidade.  

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando.  

5. O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante todo 

o período de minha participação no projeto. 
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Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 

projeto. 

 

 

Franca, _________ de ______________________ de_________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa:            

________________________________ 

 

 

 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 
 

UNI-FACEF 

Centro Universitário de Franca 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

1. Nome da pesquisa: INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo 

com psicólogos formados pelo Centro Universitário Uni-FACEF; 

2. Pesquisador responsável: NICE LEITE TAMBINI PINTO; 

3. Orientadora: Profa. M.ª Vânia Lemos Zamboni a quem poderei contatar a 

qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº(16)98149-5858. 

Ou o e-mail: vanialz@gmail.com.  

4. Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, prestadas aos 

sujeitos da pesquisa: 
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Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

compreender as situações que permeiam o mercado de trabalho do profissional 

psicólogo, relacionando à formação profissional oferecida pela instituição central 

da pesquisa. Para isso, será aplicado um questionário abordando tópicos 

referentes ao sujeito estudante de psicologia e psicólogo. Serão tomados todos os 

cuidados éticos na condução da entrevista, no sentido de proteger os direitos dos 

participantes, e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins 

científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum participante. 

 

 Data ______/______/______ 

 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: 

______________________________________ 

Nice Leite Tambini Pinto 
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CRISE ECONÔMICA ATUAL: como superá-la? uma reflexão para o 
caso brasileiro. 

        
 Pedro Henrique Nascimento1 

                   Priscila Dayse Nunes de Oliveira2 
 

Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 
 

1) Introdução: Um basta à depressão econômica! 
 

Ao começar essa introdução com o mesmo título do livro de Krugman 

(2012), procura-se deixar claro que o intuito do artigo é definir uma estratégia capaz de 

tirar as economias capitalistas (em especial, a brasileira) da crise econômica que se 

alastra desde 2008 e que parece impedir a retomada do tão almejado crescimento 

sustentável. 

Essa estratégia, como será visto, passa, inevitavelmente, pela ação do 

governo quanto a políticas ativas de gastos públicos de modo a alavancar o 

crescimento e estancar a tão malograda crise econômica mundial. Essa “solução” seria 

a mesma que retirou os EUA da mais grave crise econômica mundial, a Grande 

Depressão de 1929 e que se valeu das contribuições teóricas de Keynes, em especial 

com sua obra clássica, a Teoria Geral. 

 No entanto, esse artigo procurará discutir se essas medidas políticas 

sugeridas são capazes de serem efetuadas em um contexto econômico deteriorado 

como o brasileiro, no qual, as mazelas econômicas atuais parecem carregar não 

apenas as consequências dessa grave crise econômica, mas também todo um 

processo político eleitoral conturbado que fizeram despencar os índices de confiança da 

presidenta Dilma tão rapidamente quanto as suas principais variáveis econômicas. 

Sendo assim, na primeira seção, o artigo procurará apresentar como 

surgiu a crise do subprime na visão de Minsky e os impactos negativos para a 

economia norte-americana. Ainda nessa seção, serão apresentadas as recomendações 

de políticas econômicas sugeridas por Krugman (2012) para combater os seus efeitos. 

                                                           
1 Graduado em Economia pela FEA-USP de Ribeirão Preto e mestre e doutorando em Teoria Econômica pela 
Unicamp. 
2 Aluna de graduação do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário de Franca (UniFACEF). 
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Em seguida, nas seções três e quatro, os efeitos da crise e as recomendações de 

políticas econômicas de Krugman serão analisados a luz da experiência brasileira. Na 

parte final, a conclusão do artigo se encarrega de esclarecer até que ponto tais 

recomendações políticas puderam ou não ter resultados efetivos sobre a economia 

brasileira. 

 

2) A crise do subprime de 2008 
 

Desde que a economia como ciência passou a ser estudada muito se 

discute a respeito das crises econômicas que a humanidade já vivenciou. Essa seção 

estará baseada na obra de Paul Krugman (2012) intitulada de Um basta à depressão 

econômica! e procurará abordar, especificamente, a crise do subprime americano de 

2008, tendo como discussão central não somente o que aconteceu para se chegar 

nessa crise, mas algo mais importante que isso: o que fazer para sair dela? 

Para alguns, essa pergunta pode parecer algo inédito e sem muitas 

respostas definidas, porém, o autor aponta que a história está presente justamente para 

provar o contrário, ou seja, que os países afetados pela crise não estão sabendo utilizar 

os conhecimentos adquiridos em outras crises, como a Grande Depressão de 1929, por 

exemplo, para aplicá-los nos dias atuais de depressão econômica. Deixando de lado os 

anos de diferenças e alguns detalhes técnicos, essas duas crises (americanas) tem 

muitos pontos em comum e é necessário que estes sejam analisados de forma crítica 

afim justamente de que se apreenda com a história e com as situações corretas já 

vivenciadas. 

Um dos primeiros pontos levantados por Krugman e, sem dúvidas, de 

suma importância é o fato de aceitar que a economia está inserida em uma depressão 

ou algo parecido com o relatado por Jonh Maynard Keynes por volta de 1930: “Uma 

condição crônica de atividade subnormal, que se prolonga por período considerável, 

sem qualquer tendência marcante, seja para recuperação, seja para o colapso total.” 

(KEYNES apud KRUGMAN, 2012, p. 25). 

A Grande Recessão, como ficou conhecida a crise de 2008, teve seu 

início em dezembro de 2007 e terminou, tecnicamente, em junho de 2009 de acordo 
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com os dados do National Bureal of Econimic Research. De forma mais específica, o 

“gatilho” para essa grande crise foi acionado exatamente em 15 de setembro de 2008 

com a quebra do banco americano de investimentos Lehman Brothers e a posterior 

entrada do governo nessa crise. 

O autor relata que, sem dúvidas, a consequência mais imediata e 

devastadora de uma recessão é o desemprego, principalmente quando ele vem 

acompanhado de um efeito em massa atingindo dois dígitos nos indicadores 

percentuais oficiais. 

Vale, porém, fazer uma ressalva sobre o tipo de desemprego que se quer 

discutir, pois há o desemprego voluntário e o involuntário. O desemprego involuntário 

abrange aquela fatia da população que não deseja trabalhar, que não está à procura de 

um emprego ou que não tem condições para realizá-lo, como é o caso, por exemplo, de 

donas de casa, aposentados e dos incapazes, respectivamente3. 

Quando se realiza uma pesquisa de desemprego a pergunta que se faz é: 

você está trabalhando ou procurando trabalho ativamente? Entre os respondentes pode 

haver aqueles que se enquadram no desemprego involuntário como também podem 

estar inclusas aquelas pessoas que não estão procurando emprego ativamente por já 

terem desistido de encontrar uma ocupação devido à falta de oferta, por exemplo. Fora 

aqueles que trabalhavam em tempo integral mas que agora só conseguem trabalho de 

meio período. 

Segundo Krugman (2012), autores clássicos, dirão que o desemprego 

involuntário não é real, e que existe trabalho para quem tem disposição e para quem 

não tem muitas exigências acerca das condições de trabalho e dos salários ofertados, 

inclusive, economistas ligados a corrente econômica novo-clássica, como Lucas e 

Sargent, se pronunciam a respeito afirmando que a queda no nível de emprego nos 

Estados Unidos depois da crise financeira de 2008 está ligada à menor disposição para 

o trabalho do que à falta de oportunidades. 

Apenas como reflexão, antes da crise, conforme dados apontados por 

Krugman (2012), nos Estados Unidos menos de um milhão e meio de pessoas ficou 

                                                           
3 Para uma definição mais formal sobre o desemprego, veja alguns dos manuais macroeconômicos clássicos, como 
Mankiw (2003) e Blanchard (2008). 
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sem trabalho durante mais de seis meses e cerca de 700 mil permaneceram 

desempregadas depois de um ano. Em 2012 esses números mudaram para seis 

milhões que ficaram sem trabalho durante mais de seis meses e quatro milhões que 

permaneceram desempregados durante um ano. 

Involuntário ou não, o desemprego é algo que corrói a autoestima e a 

dignidade de qualquer cidadão, sendo sua intensidade proporcional ao tempo de busca 

do novo emprego e com efeitos catastróficos na economia pela diminuição da renda 

disponível para consumo e pela queima das poupanças das famílias. Sem citar os 

efeitos psicológicos que posteriormente afetam as relações sociais, como os familiares 

devido aos altos índices de divórcios nas crises econômicas4. Além disso, a demora na 

recolocação dos desempregados induz alguns empregadores a acreditarem que aquele 

trabalhador não é mais empregável, o que, inevitavelmente, é um erro. 

Ainda sobre os efeitos devastadores da crise, a forma mais apropriada de 

visualizá-los é por meio da variação do PIB, Produto Interno Bruto. Antes da recessão, 

o PIB real dos Estados Unidos crescia entre 2% e 2,5% ao ano e, após a crise, ele caiu 

5%, no curso de 18 meses, aponta Krugman (2012, p. 30). Com o fim oficial da 

recessão, o PIB americano vinha crescendo, porém, com uma velocidade muito aquém 

daquela que estava sendo empregada antes da crise. Por isso, alguns especialistas 

acreditam em um prejuízo total dessa crise para os Estados Unidos, até meados de 

2012, gire em torno de US$5 trilhões. Para alguns economistas, essa conta pode não 

ser real mas, pelo menos, ela dá uma dimensão do tamanho da crise e o quanto seus 

efeitos na sociedade são imperativos. 

O autor cita que entre as desculpas ditas pelas autoridades para a falta de 

ação efetiva que coloque fim à depressão está o foco no longo prazo e não no curto 

prazo. Já dizia Keynes em uma das suas mais famosas frases que “este longo prazo é 

diretriz desorientadora na situação vigente. No logo prazo, todos estaremos mortos.” 

Focalizar nesse longo prazo é deixar de lado todo o sofrimento de milhares de famílias 

que, no curto prazo, estão sendo abatidas pela depressão econômica. 

                                                           
4 Os efeitos do desemprego por longos períodos faz parte de uma importante linha de pesquisa, em especial, entre 
economistas europeus, como pode ser visto no artigo de Duarte, Andrade (2009), intitulado “Histerese da taxa de 
desemprego de equilíbrio: uma aplicação ao caso português”. 
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Em tempos de crises, a incerteza do futuro pode vir a causar uma série de 

desdobramentos na economia, sendo um deles a falta de investimento, tanto das 

indústrias como do próprio governo. Toda recessão cria uma crise fiscal para estados e 

governos locais, reduzindo drasticamente investimentos em áreas essenciais para o 

desenvolvimento de uma nação como educação, saúde e infraestrutura. A pergunta que 

se faz é: após o final da crise, como serão tratados os gargalos e redutores de 

capacidade gerados por esses cortes de investimento? 

Novamente, Keynes oferece uma elucidação sobre o tema e tenta explicar 

essa situação de crise já vivenciada através da Grande Depressão de 1929. Ele 

costumava dizer que nas depressões a economia vivem um “problema de dínamo”, ou 

seja, o problema não é o motor da economia mas sim algum detalhe de ordem técnica. 

Como analogia, basta saber que as vezes é necessário apenas substituir uma bateria 

de US$ 100 ao invés de trocar o carro que vale US$ 30 mil. 

Ele dizia que “a hora da austeridade é a bonança, não a recessão”. Essa é 

a hora do governo gastar mais e não reduzir seus investimentos. Se famílias e governos 

reduzirem seus gastos, quem consumirá o que é produzido pelas empresas? Cabe ao 

governo assumir essa responsabilidade até que as empresas voltem aos seus 

patamares de produção antes da crise e seja o carro-chefe da economia. Porém fica 

uma pergunta no ar: até que ponto os gastos do governo devem ser estimulados de 

forma a não gerar uma outra crise, dessa vez uma crise fiscal, por exemplo. 

Fica difícil para algumas pessoas entenderem que se todos os agentes 

econômicos interromperem seus gastos, a economia entrará num ciclo vicioso de queda 

generalizada. Uma frase cabe muito bem para despertar essa discussão: suas 

despesas são minhas receitas e minhas despesas são suas receitas. 

Para elucidar melhor esse tema, convém abordar a história real da 

cooperativa americana de baby-sitters narrada, primeiramente, em um artigo de 1977 

de Joan e Richard Sweeney e, explicada com mais detalhes na obra de Krugman 

(2012). A cooperativa era formada por casais americanos com filhos que, ao se 

tornarem membros, recebiam 20 vales que correspondiam cada um a meia hora de 

trabalho como baby-sitter. A cooperativa entrou em crise quando alguns casais 

iniciaram um processo de acúmulo de vales para a hipótese de precisarem utilizá-los 
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em períodos estendidos. Resultado disso: a demanda por baby-sitters caiu de maneira 

notória, entrando a cooperativa em crise até que seus administradores perceberem que 

para saírem dessa crise era necessário aumentar a oferta de vales. 

Reservadas as devidas proporções, essa economia de baby-sitters e sua 

crise pode ser comparadas com a situação americana atualmente. Não havia nenhum 

problema produtivo ou de ordem sistêmica. A questão era que seus membros, de uma 

forma coletiva, estavam comprando menos do que eram capazes de produzir e 

gastando menos do que eram capazes de ganhar, assim como a população mundial 

(grifos do autor). 

Será, então, que a solução para a recessão global seria aumentar a oferta 

de moeda propiciando maior liquidez à economia? E se fosse, como propiciá-lo? Esse 

processo se dá através do empréstimo de fundos aos bancos, que por sua vez, 

emprestarão esses fundos às empresas e aos indivíduos a uma taxa de juros reduzida. 

Em outras palavras, o processo de emprestar dinheiro aos bancos é uma forma indireta 

de baixar a taxa de juros que é, justamente, o preço da liquidez.  

Novamente, a história tem as respostas que são necessárias para se 

apontar a saída. Em meados da década de 1939, a economia americana já havia dado 

sinais significativos de melhora, porém, longe ainda de ter saído da recessão. Em 1937 

a economia sofreu uma segunda nova recessão, frustrando o otimismo dos primeiros 

anos do New Deal5. Porém, dois anos depois, ela se reergue, derrubando a taxa de 

desemprego. O que será que aconteceu? 

O governo americano iniciou um programa de gastos militares, 

substituindo navios e outros armamentos, e construindo novas instalações que 

abrigariam os milhões de novos recrutas. Ao mesmo tempo em que esses gastos 

militares criavam novos empregos e geravam um aumento de renda, o consumo 

aumentava e as empresas acabaram reagindo a esse impulso. 

Retomando o raciocínio de que suas despesas são minhas receitas e 

minhas despesas são suas receitas, gastos geram demanda, e é esse aumento de 

demanda que poderá ser a saída da crise. Se a resposta é simples, por que ela não é 

                                                           
5 New Deal foi uma política de gastos públicos implementada pelo governo Roosevelt entre 1933 e 1937 com o 
objetivo de estimular a economia. 
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adotada? Antes disso, é necessário estruturar alguns pontos da crise de 2008 que 

levou a essa depressão. 

Antes da crise de 2008, Hyman Minsky (1975, 1982), já havia alertado 

para que algo como a crise de 2008 poderia e iria acontecer. Ele dizia que a nova 

depressão estaria baseada na grande alavancagem – acúmulo de dívidas em relação 

aos ativos ou renda – como geradora da instabilidade econômica e preparatória para 

crises financeira conforme Krugman afirma: 

 
[...] quando muitos indivíduos e empresas estão muito alavancados, a economia 
como um todo se torna vulnerável quando as coisas dão errado, pois altos 
níveis de dívida podem deixar a economia mais propensa a um tipo de espiral 
da morte em que os próprios esforços dos devedores para “desalavancar”, ou 
seja, para reduzir suas dívidas criam um ambiente que agrava ainda mais seus 
problemas de endividamento (KRUGMAN, 2012, p.40). 

 

Ou seja, quando se está altamente alavancado mas a economia flui 

normalmente, as coisas estão bem. Porém, ao menor problema identificado nessa 

mesma economia, paira no ar uma nuvem de incerteza por conta do risco da dívida e 

dessa forma os devedores não podem gastar e os credores não querem gastar. Como 

cita Krugman: 

 
[…] caso os consumidores cortem todos os seus gastos para pagarem dívidas, 
o consumo cairá e a economia entra em recessão, os empregos desaparecem 
e o peso da dívida dos consumidores fica ainda pior, gerando um processo de 
deflação (KRUGMAN, 2012, p. 41). 

 

Minsky (1986) já dizia que a alavancagem “leva o devedor a se sentir 

ótimo até se sentir péssimo” justamente por conta desse processo. O consumidor se 

deixa levar pela euforia de uma economia em pleno desempenho que o deixa em um 

estado de bem estar até que ele é pego pela crise. 

Para Minsky, portanto, são nos momentos de grande crescimento 

econômico que são plantadas as “sementes” da depressão. É um processo endógeno 

que leva os agentes (sejam eles, famílias, empresas ou bancos) a relaxarem e tomarem 

mais empréstimos (famílias, empresas), apostando em um processo de bonança 

econômica permanente e com o aval dos bancos que acreditam que os empréstimos 

serão quitados sem maiores dificuldades como os anteriores o foram.  
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A situação começa a deteriorar quando os bancos elevam suas taxas de 

juros e pegam desprevenidos agentes econômicos que se alavancaram e, 

consequentemente, passaram a ter posturas financeiras mais frágeis (em especial, as 

especulativas e/ou Ponzi6). A elevação de juros causará os maiores danos. 

É justamente por conta desse processo que o autor volta a defender que 

em momentos como esse, onde os devedores estão tentando poupar mais para pagar 

dívidas, é necessário que alguém equilibre essa balança, já que em economia tudo é 

questão de equilíbrio, movendo a máquina do consumo: o governo, reforçando a tese 

keynesiana que defende os gastos do governo como saída para crises dessa categoria 

e retomando o raciocínio da melhoria da economia americana após o crescimento dos 

gastos militares em 1939. 

Na tentativa de aprofundar nos motivos que levaram os Estados Unidos a 

entrar na depressão, o autor inicia uma discussão sobre o papel dos bancos na 

economia. Qual a melhor opção entre ter o dinheiro no bolso garantindo a liquidez sem 

gerar qualquer tipo de retorno e colocar o dinheiro para trabalhar investindo em uma 

empresa, por exemplo, mas sem poder contar com ele em caso de uma emergência 

financeira? Esse é o dilema da maioria dos investidores e justamente daí que sai o 

papel dos bancos: proporcionar a liquidez ao depositante garantindo a possibilidade de 

resgate sempre que necessário. 

Porém, o que acontece se todo investidor que aplicou seu dinheiro no 

banco resolver, de uma só vez, retirar seus investimentos de lá? Essa corrida bancária 

causaria um pânico na economia levando outros bancos e instituições financeiras para 

a derrocada. Apenas como exemplo, o autor relata que pouco antes da crise de 2008, 

as instituições financeiras americanas detinham apenas poucos por cento de reservas 

de capital sobre seus ativos. 

Mas por que isso se tornou possível? É interessante observar a forma com 

o autor relata esse processo. Em 1980, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy 

Carter promulgou o Monetary Control Act revogando a norma que proibia os bancos de 

pagar juros sobre muitos tipos de depósitos. Logo após, em 1982, o novo presidente 

eleito Ronald Regan reduziu as restrições quanto aos tipos de empréstimos que os 

                                                           
6 Para um maior detalhamento dessas posturas financeiras, consulte Minsky (1975, 1986). 



817 
 

CRISE ECONÔMICA ATUAL: como superá-la? uma reflexão para o caso brasileiro. p. 809-825. 
        

bancos podiam conceder. Esses atos fomentaram o aumento da concessão de 

empréstimos imprudentes pelos bancos, uma vez que os tomadores estavam dispostos 

a pagar altas taxas de juros, mesmo com a possibilidade de não conseguirem pagar 

suas dívidas. Esses atos ficaram conhecidos como o processo de desregulação 

financeira. 

Por definição, banco é qualquer instituição que empresta dinheiro a longo 

prazo e o contrai no curto prazo. Entretanto, esse processo não precisa, 

necessariamente, ser realizado apenas com dinheiro de papel, no sentido real da 

palavra7, podendo ser realizados através dos fundos de liquidez imediata, por exemplo. 

Essa possibilidade criou outras maneiras alternativas de fazer exatamente 

o que os bancos convencionais faziam, assumindo maiores riscos e se tornando muito 

disputados uma vez que não tinham o mesmo grau de regulamentação que aqueles 

bancos tinham. Todo esse processo ficou conhecido como sistema bancário paralelo, 

um sistema que de tão alavancado que era, sem regulamentação e seguindo uma 

trajetória crescente, acabou formando o alicerce de base para a crise econômica. 

Infelizmente, o detalhe de como os bancos paralelos representavam riscos parecidos 

com os dos bancos convencionais foi percebido tarde demais, apenas em 2008, com a 

eclosão da crise. 

A busca por ganhos cada vez maiores e a redução de tributação sobre a 

riqueza levaram os mais altos executivos do sistema financeiro americano a se 

empenharem no que Krugman chama de “busca da renda”, gerando níveis altíssimos 

de desigualdade de renda só vistos anteriormente nos tempos precedentes à crise de 

1929. 

Será que esse fato é apenas coincidência? 

Mesmo com a desigualdade em rota de subida e mesmo dentro do 

processo de desregulação financeira, o consumo das famílias americanas não decaiu, 

ao contrário das poupanças pessoais. Isso aconteceu por que, percebendo que os 

ricos, que tinham dinheiro sobrando, gastavam mais, as demais parcelas da população 

viam seus padrões de consumo serem alterados de igual forma e seguiam a mesma 

tendência de aumentos de gastos. 

                                                           
7 ou como diz o autor: através de pedaços de papel com retratos de presidentes mortos. 
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Uma coisa é certa, e isso o autor relata de uma forma muito concreta: 

dinheiro atrai poder, poder esse que pode influenciar políticos e políticas. 

 
A influência cada vez maior dos ricos levou a muitas escolhas políticas de que 
liberais como eu não gostam – menor progressividade dos impostos, redução 
da ajuda aos pobres, decadência da educação pública assim por diante. No 
entanto, o mais relevante para o tema deste livro foi a maneira como o sistema 
político persistiu na desregulação e na não regulação, apesar dos muitos sinais 
de advertência de que um sistema financeiro desregulado era receita certa para 
problemas (KRUGMAN, 2012, p. 81). 

 

A maioria dos muito ricos ganhavam dinheiro com as finanças 

desreguladas o que propiciava a falta de interesse pela regulação dessas. Fato é que o 

pleno funcionamento da economia americana de 1980 até então e mesmo a crescente 

desigualdade criaram um ambiente político desfavorável à detecção dos sinais de 

advertência e, mais grave ainda, hostil aos sucessivos toques de alarme. 

De forma resumida, essa é a visão de Krugman (2012) sobre, sem dúvida, 

umas das principais crises econômicas do século XXI. Apoiado em Minsky, ele reitera 

que todos os principais componentes de uma crise estavam presentes na economia 

norte-americana: grande alavancagem das famílias e empresas, inovações financeiras 

que viriam a fornecer o combustível para a “bolha especulativa” e aquela sensação 

ótima, mas perigosa, de que a economia não seria capaz de sofrer qualquer revês.  

Uma vez deflagrada a crise, a questão que surge é como sair dela? 

Krugman, mais uma vez, retoma as prescrições de políticas econômicas 

intervencionistas (fiscal e monetária) do governo, as mesmas que ajudaram os EUA a 

se recuperar da maior depressão que o mundo capitalista já vivenciou. Na seção 

seguinte, o artigo procura transpor essa crise para o ambiente econômico brasileiro e 

analisar se as políticas sugeridas por Krugman teriam o resultado positivo que Krugman 

ressalta ao longo do texto. 

 

3) A crise de 2008 e os seus impactos para o Brasil 
 

A crise dos EUA de 2008 não ficou restrita às fronteiras norte-americanas. 

Diante de um mundo tão globalizado e inter-relacionado, os impactos da maior 
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economia mundial acabavam sendo transferidas para as outras economias, seja pela 

maior demanda norte-americana pelos seus produtos ou pelo pessimismo sobre as 

condições econômicas futuras. O resultado efetivo é que tal crise pôs fim em um dos 

maiores ciclos virtuosos da economia recente, sendo um verdadeiro ponto de inflexão 

nos dados econômicos da maior parte dos países. 

Para o caso brasileiro, a história não foi diferente. Como pode ser 

visualizado na figura abaixo: 

 

Figura 1 - Crescimento real do PIB (em %) 

 
Fonte: IBGE 

 

Depois de crescimentos expressivos do PIB em 2007 e 2008, a economia 

brasileira sobre um forte revês e fecha o ano de 2009 com um índice negativo (-0,3%). 

Não resta dúvida de que a crise de 2008 teve um forte impacto sobre o produto 

brasileiro no ano seguinte, no entanto, o ano de 2010, com um forte crescimento de 

7,5% pode levar a algumas conclusões equivocadas, em especial a respeito do fim dos 

efeitos negativos da crise sobre o país. 

É plenamente conhecido o grande efeito inercial que algumas variáveis 

econômicas possuem e que o mesmo não deve ser descartado no momento da análise 

dos dados. Vindo de um forte crescimento nos anos anteriores e com planos 
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empresariais que extrapolavam o calendário, é possível compreender o ano de 2009 

como um ano de “quebra estrutural” na tendência de crescimento expressivo pelo qual 

vinha passando a economia brasileira. Uma vez que boa parte dos investimentos 

estavam em fase de maturação (e, portanto, não seriam abandonados) e o consumo 

das famílias permaneceu em alta com uma boa dose de estímulos governamentais 

(como a queda de impostos como o IPI de automóveis e eletrodomésticos), a economia 

brasileira passou incólume a crise no ano de 2010. 

A questão que fica é se o resultado da crise foi apenas crescimento baixo 

de 2009, o qual acabou sendo plenamente recuperado no ano seguinte? Ou de outra 

forma, será que não seriam necessárias as prescrições políticas sugeridas por Krugman 

na seção anterior? 

Novamente, apoiado nos dados da evolução do PIB dos anos 

subsequentes à crise (2,7% em 2011, 1,0% em 2012 e 2,3% em 2013), é possível 

concluir que os efeitos adversos da crise econômica não ficaram restritos ao ano de 

2009. Desse modo, o ano de 2010 pode ser considerado um ponto “outlier”, reforçando 

a tese de que o crescimento deste ano teria sido inercial e estava ancorado em 

decisões tomadas em um momento pré-crise, quando a economia brasileira estava em 

plena expansão. 

O crescimento dos dados acima, acrescido da estagnação de 2014 

(crescimento baixíssimo de 0,1%), demonstram que o Brasil ainda não conseguiu se 

recuperar da inflexão econômica trazida pela crise mundial. Sendo assim, algumas 

questões podem surgir: como sair dessa crise? Será que a solução para crise estaria 

nas prescrições de políticas econômicas preconizadas por Krugman? Esses pontos 

serão analisados em maiores detalhes na última seção. 

 

4) Chega de crise! Uma análise para o caso brasileiro 
 

O desempenho nada satisfatório da economia brasileira dos anos 

anteriores reforça a ideia de que medidas econômicas devem ser tomadas de modo a 

estimular a economia e permitir que o país retome a trajetória de crescimento de anos 

anteriores. 
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Dentro do conjunto de possíveis soluções, as prescrições políticas de 

Krugman (2012) serão analisadas para o caso brasileiro. A ideia é discutir se a solução 

para a crise estaria em uma maior participação do governo na economia, seja com 

gastos e investimentos diretos, ou por uma política monetária que forneça crédito para 

reativar a economia. 

Como destacado por Krugman, uma maior participação do governo 

poderia suprir a lacuna de demanda agregada perdida com um menor gasto de 

consumo das famílias e de investimentos das empresas. A sustentação dessa demanda 

agregada deveria ser responsável, em primeiro lugar, por evitar que o crescimento da 

economia tome proporções drásticas e, em segundo lugar, servir como estímulo para a 

retomada do crescimento, esta, sendo estimulada por uma oferta elástica de crédito por 

parte das instituições financeiras. 

Ao analisar o período posterior a crise é possível verificar que houve um 

grande aumento da despesa primária do governo, em particular, no primeiro mandato 

do governo Dilma, como demonstra a figura abaixo: 

  

Figura 2 - Crescimento das despesas primárias do governo por mandato presidencial 

(1994 – 2014) Pontos do PIB 

 
Fonte: Tesouro Nacional 
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Os anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff tiveram um aumento 

vigoroso das despesas primárias do governo em comparação com os presidentes 

anteriores. A soma dos aumentos das despesas nos últimos três mandatos 

praticamente iguala o aumento incorrido ao longo do primeiro mandato da presidenta 

petista. Esse dado pode levantar a hipótese de que o governo brasileiro procurou 

adotar uma política nos moldes sugeridos por Krugman.  

Entretanto, somente o aumento das despesas pode não ser suficiente 

para afirmar que o governo seguiu políticas a la Krugman/Keynes caso o aumento dos 

gastos tenha sido equacionado pelo aumento das receitas. Mas o que se viu nesses 

últimos quatro anos foi um resultado primário (receitas não financeiras – despesas 

primárias) cada vez menor, como destacado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Resultado primário do setor público: 

Ano 2011 2012 2013 2014 
Resultado (em % do PIB)  +3,11% +2,38 1,89% -0,34% 
Fonte: Tesouro Nacional 

 

Pela tabela é possível verificar que o resultado primário do setor público 

foi se deteriorando ao longo do primeiro mandato da presidenta Dilma. Isso significa 

que os aumentos dos gastos vieram sem o contrabalanço de aumento de receitas numa 

clara tentativa de estimular a economia. 

Aliado a esse estímulo fiscal houve, ainda no governo Rousseff, a 

tentativa de estimular a economia via uma política monetária que baixou a taxa de juros 

para o menor patamar histórico (8,75% em 2010), além das políticas sociais que 

também podem ser consideradas como uma política monetária expansionista, com o 

intuito de reverter a situação economicamente adversa. 

Desse modo, a contradição está instaurada: se todas as prescrições 

políticas de políticas econômicas de Paul Krugman para retirar o país da crise foram, de 

fato, implementadas, porque o desempenho econômico brasileiro não respondeu aos 

estímulos do governo? 
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Em uma brilhante passagem de seu livro clássico, Teoria Geral, Keynes 

dizia para que “não nos esqueçamos de que podem surgir muitos percalços entre a 

taça e os lábios (Keynes, 1936, p. 178)”, ou seja, mesmo com as políticas 

implementadas pode haver momentos em que os animal spirits dos empresários não 

serão encorajados e, com isso, o investimento – considerado como o grande “motor” da 

economia não deslanche impedindo que economia retome a sua trajetória de 

crescimento.  

Em sua teoria, Keynes dizia que o investimento só tomará forma diante de 

expectativas positivas sobre as condições econômicas futuras. Na ausência dessas 

condições, o investimento tenderá a se retrair. No caso brasileiro, foi exatamente o que 

os dados demonstraram: 

 

Tabela 2 – Taxa de Investimento período pós-crise: 

Ano 2011 2012 2013 2014 
Taxa de Investimento Brasil (% PIB) 19,3% 18,2% 18,4% 17,9% 
Fonte: IBGE 

 

Embora o foco da obra de Krugman esteja no combate aos malefícios de 

um ambiente econômico externo adverso (Crise 2008), os resultados pouco animadores 

obtidos pela economia brasileira através da implementação de suas políticas devem ser 

compreendido à luz de uma situação conjuntural conturbada interna, com um excesso 

de intervenção governamental e escândalos políticos que acabaram limitando as 

expectativas dos empresários. O resultado final, como não poderia ser diferente, foi 

uma queda na taxa de investimento e um crescimento do PIB muito inferior aos valores 

registrados no período pré-crise. 

 

Conclusão 
 

O presente trabalho tinha por objetivo analisar as principais 

recomendações políticas contra a grave crise do subprime do prêmio Nobel de 

economia, Paul Krugman, sumarizadas em sua obra de 2012 e as possíveis aplicações 

dessas políticas para a economia brasileira.  
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Nesse livro, Krugman afirma que a saída para a grave crise de 2008 está 

no conjunto de políticas econômicas implementadas pelo governo de modo a sustentar 

a demanda efetiva e evitar que a recessão contamine a confiança de consumidores e 

de empresários. A lógica econômica destacada por Krugman é a mesma que ajudou os 

EUA a saírem da pior depressão que o mundo capitalista já vivenciou há mais de 80 

anos e revolucionou a forma como a economia é vista e compreendida.  

Por meio da análise de dados, foi possível inferir que o Brasil buscou 

combater os efeitos adversos da crise com o receituário econômico sugerido por 

Krugman, com aumento de gastos do governo e estímulos monetários, como a queda 

da taxa de juros. No entanto, os resultados econômicos obtidos foram pífios. O que 

será que aconteceu? 

Uma das possíveis explicações para o mau desempenho econômico 

demonstrado pelo artigo foi a queda da confiança dos empresários que acabou se 

refletindo na retração dos investimentos e, portanto, do crescimento como um todo. 

Essa falta de confiança no futuro esteve relacionada, principalmente, a um 

intervencionismo exagerado do governo e aos escândalos de corrupção que acabaram 

por minimizar o potencial do governo para retirar o Brasil da crise.  

Desse modo, o artigo conclui que as políticas sugeridas por Krugman são 

válidas para retirar o país da recessão, mas só terão pleno alcance caso consigam 

reativar também a confiança dos consumidores e, principalmente, dos empresários para 

que haja a consolidação do retorno ao crescimento.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

CONCEITOS SOBRE AUTOESTIMA 
 

O ser humano é constituído de emoções. Ao longo da vida vamos 

definindo nossa personalidade e desenvolvendo sentimentos, pensamentos, 

emoções e opiniões críticas, sobre nós mesmos, e sobre o mundo que está ao 

nosso redor. A imagem que temos a respeito de quem somos é adquirida através de 

experiências e de vivências da nossa trajetória. Nesse ponto tocamos no conceito de 

autoestima, que na verdade é difícil de definir e tecer um consenso. Mas para nos 

aproximar da definição, utilizamos o significado da palavra autoestima, que de 

acordo com o Dicionário Aurélio é o “apreço ou valorização que uma pessoa confere 

a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos.” 

 
                                        Acredito ser uma definição mais adequada apresentarmos auto-estima como 

a opinião acerca de si (auto-conceito), somada ao valor ou sentimento que 
se tem de si mesmo (amor próprio, auto-valorização), adicionado a todos os 
demais comportamentos e pensamentos que demonstrem a confiança, 
segurança e valor que o indivíduo dá a si (auto-confiança), nas relações e 
interações com outras pessoas e com o mundo. Então, não estamos 
falando apenas de um sentimento que temos por nós mesmos. Mais que 
isso, estamos falando de pensamentos e comportamentos que temos 
relacionados a nós mesmos. (MAIA, 2005) 

 
 

Em Psicologia, temos muitas definições e conceitos, mas de modo 

geral a autoestima é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, pode ser 

também a da opinião emocional favorável que as pessoas têm delas próprias. É 

autoconfiança, auto respeito e auto aceitação. É a autoestima que determina se 
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somos capazes de dominar os problemas do dia a dia, como também determina 

nossa capacidade de nos respeitar e fazer valer os nossos direitos e necessidades. 

E dentro da teoria Humanista, criada por Carl Rogers, vemos que a 

autoestima é um movimento de “vida plena”, e para vivenciar ele é necessário 

estarmos abertos a experiência, viver o momento presente, confiar em si mesmo, 

assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e tratar a si e aos outros com 

consideração positiva incondicional. 
                                        Para Rogers, viver a vida plena significa conquistar autoconfiança. Conforme 

o individuo vai se tornando mais aberto, percebe que está, ao mesmo 
tempo, desenvolvendo sua capacidade de confiar em si mesmo e em seus 
instintos e fica mais seguro para tomar decisões. (HERMETO; MARTINS, 
2012, p. 136). 

 

 Ao contrário, não ter autoestima é se sentir inadequado, se sentir 

errado diante das pessoas e da vida. É considerar que não será capaz, não será 

competente.  É o sentimento de ser errado como ser humano. Quando a autoestima 

é negativa, frequentemente o medo nos manipula e é ele que faz com que a gente 

se sinta inadequado. Medo das verdades sobre nós mesmos ou sobre os outros que 

temos negado, rejeitado ou reprimido. Medo do colapso de nossos fingimentos. 

Medo de nos expor. Medo da humilhação do fracasso. Vivemos mais para evitar o 

sofrimento que para experimentar o prazer. 

 

A AUTOESTIMA E SUA RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM 
 

 Mas o que tudo isso tem a ver com o processo de aprendizagem? Ao 

pensar em educação, no processo de ensino-aprendizagem, na relação professor e 

aluno, logo vem o questionamento do porque considerar esses fatores dentro da 

escola. De acordo com Seagoe (1972), essa relação se da ao ponto que existe uma 

interdependência entre a Psicologia e a Educação, e isso nos ajudará a estabelecer 

um cenário propicio para o estudo da aprendizagem. 

Para compreender melhor, basta nos remetermos a nossa própria 

história de vida pessoal. É fácil nos recordarmos de alguma situação vivida nos 

tempos de escola, quando por algum motivo ou por alguma situação, estávamos 

tristes, com um humor deprimido ou cansados, desmotivados e até mesmo 

desinteressados no que o professor tinha a nos ensinar. 
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 Só isso já é suficiente para nos dizer o quanto o nosso humor, a nossa 

afetividade, a relação com o professor e sua postura na sala, mas principalmente o 

grau de estima ou a visão que temos sobre nós mesmos (se nos amamos, se 

consideramos que somos capazes, se nossa autoestima estava elevada), no 

momento do estudo, influencia diretamente no aprender. Por isso que muitas vezes 

conseguimos nos recordar com mais facilidade de eventos, situações e até mesmo 

conteúdos, quando o associamos com as nossas emoções e ao estado de humor.  

 
                                      Bower descobriu também que as emoções tem influência sobre o tipo de 

informação armazenada no cérebro. Quando estamos felizes, tendemos a 
memorizar coisas positivas; quando estamos tristes, aspectos negativos 
atraem a nossa atenção e são armazenados na memória com mais 
facilidade. Bower constatou, por exemplo, que pessoas tristes lembravam 
melhor os detalhes de uma história triste do que as que estavam alegres ao 
ler a mesma historia. Denominou isso “processamento coerente com o 
humor” e concluiu que (...) a memória se conecta as emoções. (HERMETO; 
MARTINS, 2012, p. 195). 

 
 

Percebemos que não é possível segregar o intelecto de outras funções. 

Os sistemas educacionais que dão ênfase exagerada a desempenhos intelectuais e 

desvalorizam os aspectos intuitivos e emocionais do funcionamento total, são 

evidentemente falhos. 

Refletindo sobre os estudos de Fadman e Frager (1939), temos que o 

teórico humanista Rogers, pensa que cursos de graduação em campos diversos são 

exigentes, pouco significativos e desanimadores. A pressão para a produção de 

trabalhos limitados e pouco originais, associada aos papéis passivos e dependentes 

atribuídos aos estudantes de graduação, na realidade sufocam ou retardam suas 

capacidades criativas e produtivas. Isso nos faz pensar muito sobre as nossas 

praticas docentes e o quanto que o conteúdo tem realmente sido associado e tem 

tido valor significativo para os alunos.  

Com isso notamos que a “escola não tem obrigação apenas de 

transmitir o conhecimento, mas também de oferecer condições para a formação 

social, crítica e reflexiva do aluno, enquanto cidadão” (PEREIRA; RIBEIRO, 2012, 

p.15), a partir daí, infere-se a ideia de que “ensinar não é transmitir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 

1977, p.21). 
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Diante do quadro atual da educação, não é difícil perceber o quanto os 

alunos se sentem desmotivados ou tem apresentado baixo rendimento, 

consequência da falta de interesse pelos assuntos e conteúdos tratados em sala de 

aula. E um diagnóstico óbvio é a falta de autoestima e de confiança no potencial 

pessoal. Eles estão desacreditados, certamente que vários outros motivos 

influenciam, como já dito, muitas coisas podem nos levar a este estado de humor 

rebaixado, como histórico de vida pessoal, fatores sociais, psicológicos, etc. E sobre 

isso, fica impossível “resolver” todos os problemas e angustias de um aluno, 

certamente nem a escola como instituição e nem o professor dão conta de intervir 

ativamente. 

Mas a proposta deste presente trabalho, não é exigir que em cinquenta 

(50) minutos de aula, se faça um “serviço” de uma vida toda, não é isso. A proposta 

é a mudança da postura do docente em relação ao aluno. É simplesmente 

compreende-lo como uma pessoa integral, um ser humano que possui emoções 

vivas e verdadeiras, e que por isso, merece ser estimulado, valorizado e acrescido 

em sua autoestima. E neste sentido, a motivação é imprescindível.  

 
                                      Condição motivadora é qualquer condição que faca com que o estudante 

inicie uma atividade, permaneça empenhado nela e limite sua atividade a 
essa particular tarefa. Motivação é um termo geral que se aplica a essas 
situações. Um incentivo é, mais especificamente, o objeto ou condição que 
liberta a força motivadora geral e provoca o inicio do aprendizado. 
(SEAGOE, 1972, p.17). 

 
 

PRÁTICAS PSICOPEDAGÓGICAS QUE AUXILIAM NA AUTOESTIMA DO ALUNO 
 

 As práticas psicopedagógicas devem atuar nesse ponto. Levando os 

alunos para uma educação que prime o desabrochar para a vida, para o 

pensamento crítico, para a formação cidadã e ética, e não somente para a produção 

e reprodução de conteúdos programáticos. A escola deve ser da vida, e o ambiente 

na sala de aula precisa ser motivador e servir de incentivo para a criatividade e a 

inovação. Mas só conseguimos isso, quando nos permitimos compreender que o 

caminho é a autoestima, autoconfiança e autonomia do aluno. O professor deve ser 

o mediador na sala de aula, deve incentivar e motivar seus alunos, através das 

práticas psicopedagógicas, utilizando o máximo de recursos que for possível, como 

o uso de mídias, brincadeiras, jogos, ilustrações atividades didáticas e diferenciadas, 
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que saiam do comodismo e monotonia, tão tradicionais ao sistema educacional. O 

mais interessante é que sempre é possível atrelar esse tipo de recurso com 

conteúdos específicos de cada componente curricular, basta utilizar a criatividade. 

 
                                      Permitir que as crianças trabalhem em grupos cujos membros foram 

escolhidos sem interferência do professor, realizando ali uma grande 
variedade de tarefas, é permitir que elas desenvolvam seus interesses. No 
caso de um tópico a respeito de comunicações, por exemplo, não podemos 
esperar que todas as crianças desejem construir um telefone. Algumas 
desejarão trabalhar em outras técnicas de comunicação; outras quererão ler 
a respeito do desenvolvimento histórico dos meios de comunicação, ou 
desenhar esboços, plantas ou ilustrações; outras ainda talvez queiram 
escrever artigos para o jornal da escola, ou preparar uma representação 
teatral com a sala. O equilíbrio entre usar os interesses existentes e 
desenvolver novos interesses pela apresentação de novas ideias não é fácil 
de ser conseguido. O professor necessita de busca-lo com cuidado. 
(SEAGOE, 1972, p.33). 

 
 

 Entendemos, portanto, que o papel do professor nada mais é do que o 

estimulador da autoestima de seus alunos, sendo que para isso é preciso considera-

la no processo de aprendizagem. E principalmente, o docente deve perceber que a 

escola não é somente um lugar de produção e transmissão de informações, mas de 

crescimento e conhecimento significativo. 

 
                                         É necessário, portanto, que haja a persistência no desejo de transformação 

cultural da sociedade. Em outras palavras, é indispensável a mudança de 
atitude do professor diante de seus alunos, alterando em sua essência o 
conceito de “ensinar” e “aprender”. (PEREIRA; RIBEIRO, 2012, p.20).  

 
 
 

 

METODOLOGIA 

 

O objetivo do presente artigo é relatar a experiência de dois bolsistas 

do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) – subprojeto 

psicologia, que durante sua prática docente, trabalharam o tema autoestima com 

alunos de uma escola pública da cidade de Franca – SP. Sendo assim, além de 

relatar a vivência em sala de aula, desejamos refletir sobre práticas pedagógicas 

que auxiliam os alunos a desenvolver senso crítico e uma melhor aceitação de si 

mesmos (autoimagem, amor próprio) a qual, comprovadamente auxilia a 

aprendizagem e o ensino. Os alunos puderam entrar em contato com algumas 
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questões pessoais e subjetivas e assim refletir sobre o grau de estima e de amor 

que possuem para si mesmos.  

A aula que embasa este trabalho, foi realizada em uma sala 

composta por 40 discentes, com idades entre 14 e 15 anos, que fazem parte do 

9°ano/8ªsérie do ensino fundamental. 

Por procedimento, temos que a aula foi ministrada em cinquenta (50) 

minutos, onde inicialmente, através de uma exposição dialogada, ou seja, de uma 

explicação conceitual de autoestima por parte dos docentes e atrelado a isso a 

participação ativa dos discente, fazendo comentários, levantando questionamentos e 

construindo o conhecimento sobre o tema junto com os pibidianos.  

Neste momento foi possível perceber o quanto as emoções doas 

alunos foram impactadas, a coleta de dados foi subjetiva, portanto foi utilizado o 

método qualitativo. Nosso intuito foi de fazer com que cada aluno, individualmente, 

pudesse entrar em contato com os seus sentimentos, através desse bate-papo e das 

explicações sobre autoestima. Fomos a fundo nessa questão, do quanto eles 

amavam a si mesmos e como era a visão que tinham de si. Isso envolveu toda a 

turma, o tema foi desenvolvido e várias questões foram sendo levantadas, como a 

aceitação do seu corpo, da sua forma de ser, da sua posição social e condições 

financeiras, auto aceitação, de ter respeito por si e pelo grupo. 

O outro momento dessa experiência, foi quando, após a exposição 

dialogada, nos dirigimos com a turma para o pátio da escola, onde realizamos a 

dinâmica da Roda, que faz parte do conjunto de práticas psicopedagógicas, 

constituída em formar um círculo de mãos dadas, memorizar as pessoas as quais 

estão a direita e a esquerda, após isso, soltar as mãos e caminhar livremente pelo 

pátio, ao comando dos pibidianos, os alunos devem parar no lugar em que estão, e 

então recordar-se das pessoas que estavam ao seu lado no círculo formado 

anteriormente e unir as mãos novamente, o que ocorre é que todos estão 

misturados e dispersos, forma-se então um verdadeiro emaranhado humano, onde o 

objetivo é voltar ao círculo original sem soltar as mãos, para isso a turma deve 

trabalhar em conjunto. Ludicamente, e através de uma pratica simples e rápida, foi 

possível trabalhar os conceitos de autoestima, no ponto em que cada um tem um 

emaranhado de emoções na vida real, que deve ser desfeito, utilizando meios para 

alcançar o bem-estar original. Muitas vezes a vida nos coloca em situações 
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embaraçosas, mas se temos autoconfiança, isso se torna mais leve, cada um de nós 

vai desenrolando a sua vida e seus problemas, até alcançarmos o êxito.  

A conclusão dada pelos próprios alunos, através de seus relatos 

(feedback) foi que a aula produzira neles vontade de mudar, de transformar a visão 

que tinham outrora sobre si. O desejo dos discentes é que todos possam aceitar a si 

como são, ter autoestima, amor próprio e trabalhar em conjunto, um ajudando o 

outro a perceber que todos, individualmente, possuem muitas qualidades, que 

devem ser valorizadas e respeitadas 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, entendemos a real necessidade de se trabalhar o tema 

autoestima no contexto escolar. A autoestima é a imagem que cada indivíduo tem de 

si mesmo, e isso influencia e interfere no quanto ele se ama e no quanto acredita no 

seu potencial de realização. Sendo assim, o grau de estima está intimamente ligado 

ao rendimento e ao desempenho escolar, e consequentemente a aprendizagem. 

Quando o aluno não se sente bem consigo mesmo, invariavelmente, não conseguira 

desempenhar suas potencialidades na sala de aula, e isso irá prejudicar seu 

rendimento escolar e sua aprendizagem. 

Neste sentido, o professor deve proporcionar a turma, momentos 

reflexivos para trabalhar temas relacionados a autoestima dos alunos, na 

expectativa, não de obter números e resultados práticos e objetivos, mas sim uma 

mudança positiva e subjetiva na visão que cada alunou turma tem de si mesmos. As 

práticas psicopedagogicas, os jogos dramáticos, as brincadeiras podem ser úteis 

nesse sentido, elas auxiliam de forma lúdica, e interferem positivamente na 

aprendizagem. Além disso, elas podem ser utilizadas como recurso para fazer com 

que os alunos entrem em contato com suas emoções. E com isso o professor pode 

levar os alunos a se sentirem mais motivados e com uma melhor visão sobre o 

potencial de cada um.  
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1  Introdução 

A ascensão da tecnologia na medicina vem se tornando uma ferramenta 

indispensável, desde o intercâmbio de informações válidas para uma educação 

continuada; até simulações cirúrgicas, proporcionando uma notável redução do risco 

para o paciente. Com a constante melhoria no poder e desempenho dos 

computadores, esses processos estão cada vez mais rápidos, seguros e precisos, 

beneficiando assim a medicina e a vida humana.  

As atividades médicas vêm constantemente sendo marcada pela busca 

incessante do aperfeiçoamento, não para galgar à perfeição, mas sim para diminuir 

as possibilidades de erros e prever posteriores agravos. Para que tal aquisição o 

sistema médico hoje conta com a tecnologia da informação como sua aliada. É 

fundamental para o diagnóstico médico a informação rápida e precisa. A 

possibilidade de resgatar documentos que tiveram ocorrência num passado 

longínquo sem perda da qualidade das imagens e dos laudos textuais é chave para 

os centros de diagnósticos 

Os hospitais e clínicas de pequeno e grande porte vêm se adequando a esse 

avanço tecnológico para uma constante ascensão da qualidade dos serviços e 

atendimentos. Exemplo disso é a integração dos sistemas PACS - Picture Archiving 

and Communication System, melhor opção para as tarefas de transmissão, 

armazenamento e recuperação de imagens médicas que é mundialmente usado. 

Esses equipamentos são de extrema importância aos centros de diagnósticos, 

formando assim um conjunto de Sistemas de Informação em Radiologia (RIS - 

"Radiology Information System") e de Sistemas de Informação Hospitalar (HIS - 

"Hospital Information System").  
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Para existência do sucesso nos sistemas hospitalares com o uso dos PACS, 

foi criado em 1993, o padrão internacional para imagens médicas e informações 

relacionadas conhecidas como DICOM – Digital Imaging and Communication in 

Medicene. As obtenções das imagens digitais podem ser feitas por “scanner”, 

câmeras, ou pelo padrão DICOM, como é utilizado em tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, mamografia digital, e etc. 

Essa padronização concebe inúmeros fatores triviais para a medicina, dentre 

eles: criação de uma biblioteca virtual, para apoio a pesquisas e uma educação 

continuada, além da “telemedicina”, ou seja, um intercâmbio de informações válidas 

ligadas aos cuidados da saúde onde a distância tornou-se um fator crítico. 

Relatórios, comparações, e até mesmo uma segunda opinião especializada eclodir 

no presente de forma concisa e em segundos. 

2  Banco de Dados 

Um dos grandes obstáculos encontrados na hora de se desenvolver um 

sistema de armazenamento de imagens é a escolha do banco de dados ideal. O 

mercado possui diversos bancos de dados de grande porte, como por exemplo: 

“Oracle”, porém devido ao alto custo agregado, para pequenos projetos de pesquisa 

seu uso torna-se inviabilizável. Por esse motivo e com base nos estudos sobre 

banco dados relacionais e orientados a objeto, para o presente trabalho será usado 

o PostgreSQL versão 9.2 como SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados.  

O PostgreSQL é um banco de dados relacional (SGBDR) que possui os 

mesmos recursos dos banco de dados “robustos”, seguro e versátil, entretanto, 

distribuído gratuitamente e de código aberto – “open source”. Além disso, ele 

suporta armazenamento de grandes objetos binários, incluindo imagens, sons e 

vídeos, o que o torna de extrema importância para o presente projeto. A forma de 

armazenamento de imagens mais conveniente em banco de dados é feito por Blobs 

(Binary Large Object), ou seja, grande objeto binário. O armazenamento é criado 

como parte de uma linha em um campo do banco de dados, o que proporciona uma 

localização central e única. E por motivos de segurança, desempenho e organização 

a regra de negócio do trabalho encontra-se armazenada no banco de dados. 
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A linguagem SQL (Structured Querry Language) é praticamente adotada em 

todos os SGBD’s relacionais por ser uma linguagem padronizada pela ANSI - 

American National Standards Institute. Essa padronização permite, em tese, mudar 

de SGBD sem se preocupar com alterações no programa de aplicação.  

O PostgreSQL possui uma portabilidade entre plataformas de hardware e 

software, pois,  é executável nos principais sistemas operacionais, como: Linux, 

UNIX e Windows, além de possuir interfaces de programação nativas para C, C++, 

.Net, Python, Java, entre outras. 

3 Aplicação Web  

O ambiente de desenvolvimento conta com uma vasta variedade de modelos 

e marcas. Devido a alguns requisitos, tais como: valor de custo, open-source e 

suportar linguagens de programação, como: Java, C, C++, PHP, e portabilidade para 

Windows, Linux e etc, a presente aplicação foi desenvolvida por intermédio do IDE 

(Integrated Development Environment) NetBeans.  

Se tratando da linguagem, foi utilizada a linguagem de desenvolvimento 

intitulada de Java que dentre a vantagem cita a possibilidade da aplicação ser 

utilizadas em ambientes heterogêneos, o que o torna um facilitador na comunicação 

intra e extra-hospitalar. O front-end da aplicação web foi produzido por meio da 

utilização da linguagem HTML (HyperText Markup Language) versão 5. O JavaScript 

como intermediário do HTML e Java. É importante ressaltar que o JavaScript é uma 

tecnologia simples usada para a criação de páginas Web dinâmicas e apenas é 

executado no browser do usuário final, diferentemente da linguagem Java.  

 

4  Câncer do Colo Uterino  

Mundialmente, o câncer cervical é o quarto tipo de câncer mais frequente em 

mulheres entre a faixa etária de 25 e 64 anos, causando mundialmente cerca de 

mais de 270 000 mortes por ano.  Com base nas estatísticas extraídas do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), para o ano de 2015, há estimativas de 15.590 novos 

casos de câncer do colo do útero.  
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Câncer é conhecido por uma doença que se caracteriza por crescimento 

celular desordenado; perda de controle da mitose. Tal crescimento se classifica em: 

benignos que é menos invasivo, de crescimento lento e suas células encontram-se 

de forma localizada; porém o maligno possui a peculiaridade de sofrer metástase, ou 

seja, suas células se espalham para outras regiões do corpo, invadindo e destruindo 

os tecidos adjacentes.  

O câncer do colo do útero é um tumor caracterizado por lesões precursoras 

no epitélio de revestimento desse órgão. Essas lesões são consequência de uma 

infecção persistente de oncogênicos (“que ocasiona ou contribui para o surgimento 

de tumor canceroso”), dentre as mais comuns se encontra o HPV (human papiloma 

vírus).  

Existe um conjunto de mais de 100 tipos diferentes de HPV, sendo que 

aproximadamente 40 tipos podem infectar o trato ano-genital. HPV ou papilomavírus 

humano é uma DST (Doença Sexualmente Transmissível) que pode cursar o estágio 

inicial sem apresentar sinais ou sintomas.  Porém se a lesão precursora do câncer 

“in situ” (localizado, intra-epitelial e não invasor), for detectada, através dos exames 

preventivos como papanicolau ou citopatológico, tornam-se possível à prevenção da 

doença em 100% dos casos. E se não tratadas podem evoluir em longo prazo para 

câncer.  

 

 

5  PACS 

Com a evolução desenfreada da tecnologia, a constante melhoria no poder e 

desempenho do computador é aparente, oferecendo meios mais convenientes e 

eficientes de aquisição, armazenamento, processamento e manipulação de 

imagens. A citar os PACS, uma comunicação interativa a qual vem proporcionando 

inúmeros benefícios. 

PACS é um sistema que proporciona arquivamento, recuperação e 

comunicação voltados à análise sistêmica de imagens médicas de uma forma 

normalizada. O sistema PACS possibilita que os dados dos pacientes juntamente 
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com suas imagens digitalizadas sejam armazenados em arquivos eletrônicos para 

serem compartilhadas e visualizadas em qualquer lugar do ambiente clínico. A figura 

01 apresenta um exemplo de um Mini-PACS, onde imagens e dados de diferentes 

tipos de equipamentos são armazenados num servidor centralizado, permitindo a 

visualização em monitores de alta resolução, distribuídos em estações de trabalho.  

 

 

Figura 1 - Equipamentos que compõem a PACS  

O sistema PACS tem como função principal a integração e comunicação de 

imagens provenientes de diferentes aparelhos médicos, como por exemplo: TC – 

Tomografia Computadorizada, RS – Ressonância Magnética, US – Ultrassonografia, 

RX – Raio X Digital, dentre outros. Criou-se a necessidade de uma padronização 

neste processo de obtenção e comunicação de imagens médicas digitais. A NEMA – 

National Equipament Manufactures Association, RSNA - Radiology Society of North 

America e ACR – American College of Radiology criaram o formato padrão DICOM - 

Digital Imaging and Communication in Medicene para solucionar tal diversidade.  

 

6  Padrão DICOM 

Quando se trata da troca de informações de aparelhos de diferentes 

fabricantes, cria-se necessidade de uma padronização na linguagem das imagens 
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utilizadas. Inicialmente os equipamentos produziam suas imagens em formatos 

comerciais, como: (JPEG, GIF, TIF, BMP e outros). 

No início de 1983 foi fundado o ACR/NEMA - Digital Imaging and 

Communication Standards Committe, que possuía como objetivo inicial a definição 

de um formato padrão para imagens médicas que pudessem ser trocadas com os 

dados e qualidades necessárias.  

DICOM é o padrão internacional para imagens médicas e informações 

relacionadas (ISO 12052). O comitê ACR/NEMA em 1985 publicou sua primeira 

versão que recebeu o nome de ACR-NEMA 300-1985 ou (ACR-NEMA Version 1.0) 

e em 1988 a segunda versão, chamada de ACR-NEMA 300-1988 ou (ACR-

NEMA Version 2.0). 

Em 1993 foi apresentada assim a terceira versão, que recebeu então o nome 

de DICOM 3.0. Essa versão possui como principais objetivos: promover o 

compartilhamento das informações de imagens digitais, independentemente da 

diversidade dos fabricantes dos aparelhos de imagens médicas; isso torna um 

facilitador no desenvolvimento e expansão dos sistemas PACS, permitindo assim, a 

criação de uma base de dados de diagnósticos o qual poderá ser distribuído em 

diversos departamentos de saúde. Essa versão mudou no que se diz respeito às 

aplicações de imagens médicas, mudando a “cara” da medicina. A figura 02 

descreve a estrutura do protocolo DICOM. 

 

Figura 02: Partes presentes e propostas na extensão do protocolo DICOM  
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7  Aquisição de Imagens 

Em um banco de dados de imagem, a aquisição da mesma é de suma 

importância, pois é nesse estágio que se encontra a necessidade de estabelecer 

alguns parâmetros importantes, como o formato a ser adquirido, taxa de resolução, 

dimensão, dentre outros. 

A imagem colposcópica digital pode ser obtida de várias maneiras, contudo, 

faz-se necessário citar as duas mais comuns no ramo de imagens médicas 

colposcópicas. A primeira forma de obtenção é a digitalização da imagem gerada 

pela câmera de vídeo que está embutida na placa de captura, um “scanner”. Na 

segunda, as imagens visualizadas já se encontram em formato digital, visto que a 

câmera fotográfica digital está introduzida ao próprio aparelho colposcópico.  

Para o presente projeto foi utilizado uma câmera digital Nikon 3.4 Megapixel, 

que possui o modelo de compreensão de imagens JPEG (Joint Photographic 

Experts Group), e o modelo de cores RGB (Red, Green, Blue).  

Na aquisição, toda cautela é de relevante, ainda mais quando se trata da 

qualidade que a imagem deve possuir, pois um baixo padrão de qualidade pode 

interferir na interpretação, podendo levar a diagnósticos errôneos, tornando a 

conduta de altíssima periculosidade.  

Figura 03 - A) Imagem de cervicopatia de alto grau; B) Imagem de cervicopatia de baixo grau. 

 

8  Materiais e Métodos 

A taxonomia das imagens colposcópicas tem por função auxiliar o diagnóstico 

médico de forma organizada para a detecção de lesões epiteliais, acetobrancas, 
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neoplásticas, estruturais e anatômicas, tornando o laudo médico mais preciso 

possível.  

A inserção das imagens no banco de dados foi feita de forma gradativa e 

ainda se encontra em processo de desenvolvimento. Foram utilizadas 40 imagens 

colposcópicas, que em via de regra, foram anexadas em média de duas a seis 

imagens juntamente com o seu respectivo laudo textual por exame. 

Em segundo plano, será utilizado o uso da escala de Likert para averiguar 

como o sistema vem se portando no ambiente clínico. Essa escala consiste num 

questionário que mede atitudes e comportamentos para especificar o nível de 

concordância ou não do respondente em relação ao assunto referido, neste caso os 

profissionais da área de saúde.  

9  Resultados 

Os resultados principais são provenientes aos profissionais de saúde que 

utilizaram o sistema, retornando um “feedback” positivo do seu uso. Onde dentre os 

principais fatores de sucesso observado no sistema estão, a agilidade no processo 

de busca das imagens e conservação das mesmas.   

O mecanismo de recuperação de forma manual tornou-se arcaico e com 

tendência ao desuso, pois o armazenamento das imagens dessa forma gera um alto 

custo para as instituições e torna necessária a disponibilidade de grandes saldas 

para que possam ser arquivadas as respectivas imagens.  

Além disso, esse processo artesanal necessita de um funcionário para 

guardar e organizar tais imagens, o que o torna passivo a erros, como: manuseio 

sem cautela, desorganização no fichamento das imagens com suas respectivas 

prateleiras, etc. Outro fator relevante é a degradação que o tempo gera nessas 

imagens, como exposição ao sol, climatização inadequada, ou consequência da 

própria validade do material. 

Porém tais ocorrências são irrelevantes quando se trata da manipulação de 

imagens digitalizadas, pois nesse cenário as mesmas são anexadas ao banco de 

dados, que não sentencia a perda do conteúdo, nem por motivos de avarias a nível 

de hardware ou software, tempo, ou quaisquer falhas. Importante ressaltar essas 
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disparidades de métodos, especialmente no que se diz respeito ao custo, pois com a 

digitalização não é necessário o uso de grandes ambientes para armazenamento, 

nem custo de impressão, e etc. 

Sem o uso de impressão, os sistemas hospitalares ou clínicos se encaixam 

no ambiente “filmless”, ou seja, sistema de rede de computadores amplo e 

integrado, no qual o filme é substituído por sistemas eletrônicos que adquirem, 

arquiva, disponibiliza e exibem as imagens. . 

10  Discussões e Conclusões 

O armazenamento de imagens médicas de forma estruturada e organizada 

tem proporcionado inúmeros benefícios para a medicina, contudo o uso de texto 

sem imagem, na maioria dos casos não é o suficiente para o diagnóstico fidedigno. 

O armazenamento e gerenciamento de forma estruturada proporciona ao 

médico a possibilidade abstrair informações das imagens juntamente com os laudos 

textuais, tanto em exames anteriores como atuais. É realizada a conservação dos 

relatórios médicos, imagens e dados dos pacientes para eventuais novas consultas. 

Além de proporcionar a biblioteca virtual da instituição.  

Outro fator importante no armazenamento de imagens digitais é a 

disponibilidade das mesmas serem visualizadas em monitores de alta resolução, o 

que oferece uma precisa definição da área que se encontra lesionada para a não 

lesionada, favorecendo a interpretação médica e anulando possíveis erros 

decorrentes de ruídos de visualização.  

Com tudo isso, a identificação e classificação das imagens proporcionam ao 

diagnóstico médico a agilidade e conservação dos dados. Além de promover a 

telemedicina, ou seja, a informação sendo utilizada via “web” (internet) para a troca e 

obtenção de uma segunda opinião especializada. Isso vai além da tecnologia em si, 

essa é uma completa mudança dos hábitos comportamentais e de trabalho na 

comunidade médica. 
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Introdução 
 

A indústria alimentícia engloba organizações de vários portes, desde 

empresas familiares até multinacionais. Possui uma vantagem estrutural maior 

em relação aos outros setores, mediante a demanda, que tem uma estabilidade 

maior, tanto nas épocas de recessão, como em épocas de crescimento, 

tornando assim um setor estratégico. De forma a contribuir com empregos e 

com a renda nacional. 

O setor da alimentação garantiu em 2014, presença média de 9% na 

composição do PIB do país de acordo com a ABIA (Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação). 

Mesmo em um cenário pessimista como o que se encontra em 2015, 

o setor alimentício tem destaque comparado aos outros setores, no entanto 

devido à alta competitividade faz se necessários investir em ideias 

diferenciadas e inovadoras. 

O consumidor está mais exigente, desta forma, mesmo sendo bens 

de consumo de necessidade básica, empreendedores têm investido fortemente 

em produtos de maior praticidade e mais saudáveis, adequando às tendências. 

A ênfase deste trabalho foi em empresas que atuam na 

industrialização de doces artesanais na cidade de Franca. Mas como visar 

oportunidades em um período em que uma boa alimentação passou a ser 

aliada na longevidade saudável e o açúcar virou o vilão, desencadeando 

doenças cardiovasculares e de obesidade? 

Assim destaca-se neste trabalho à empresa Flormel, que se 

preocupou com as novas tendências, arriscou, reformulou procedimentos, 

                                                 
1 Aluna regularmente matriculada no curso de Administração- noturno- do  Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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metas e objetivos, procurando nos desafios novas oportunidades, passando a 

ser referência de mercado. 

O objetivo deste trabalho está em demonstrar como a empresa se 

sobressaiu ao rever suas estratégias. 

 
1.  O Mercado 
 

O setor de alimentação é tradicionalmente o que mais cresce no 

mundo inteiro e no Brasil não é diferente. As oportunidades estão aí, existem 

investimentos para todos os bolsos. 

Entre 2001 e 2010, o setor de alimentos foi responsável por um 

dos maiores superávits da indústria brasileira, com US$ 201,2 bilhões. Esse 

desempenho tem equilibrado a balança comercial, permitindo ao Brasil ter 

maior controle sobre a flutuação do câmbio, entre outras benesses. (ABIA, 

2014, disponível em 

http://www.abia.org.br/ftp/IndustriadaAlimentacaoemNumeros.pdf). 

Em 2012 o setor faturou R$ 353,9 bilhões. Já na Balança 

Comercial o setor da alimentação foi um dos mais relevantes para a geração 

de saldo comercial positivo, atingindo US$ 37,8 bilhões, acima do saldo 

comercial da economia brasileira como um todo, de US$ 19,4 bilhões. (ABIA, 

[201-], disponível em http://abia.org.br/vst/AForcadoSetordeAlimentos.pdf). 

Já em 2014, o setor alimentício faturou R$ 529,6 bilhões sendo 

maior empregador na indústria de transformação, com 1.6 milhões de 

empregados diretos e 17 mil novos empregos diretos (ABIA, 2014, disponível 

em http://www.abia.org.br/ftp/IndustriadaAlimentacaoemNumeros.pdf). 

De acordo com o jornal Valor Econômico, uma pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que em Fevereiro 

de 2015, a indústria reduziu a produção em 70% dos 805 itens fabricados em 

comparação a 2014. A Indústria de informática, eletrônicos e ópticos reduziu 

em (-33,9%), produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-6,9%), 

produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-24,0%), máquinas e equipamentos (-

19,7%), produtos de metal (-12,8%), confecção e artigos de vestuário (-19,7%), 

produtos minerais não metálicos (-9,5), de metalurgia (-6,0%), produtos de 

borracha e material plástico (-7,0%), de bebidas (-6,7%), de outros produtos 

químicos (-4,3%), de móveis (-16,1%) e de máquinas e aparelhos elétricos (-

http://abia.org.br/vst/AForcadoSetordeAlimentos.pdf
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7,3%). Enquanto que o setor alimentício teve a menor redução, (-3,2%), a 

menor redução em relação aos outros setores.   
 
[...] A análise das vendas internas do setor de alimentos revela o 
menor efeito das oscilações de renda disponível sobre o seu nível de 
atividade. A maior estabilidade do setor industrial de alimentos, tanto 
nas épocas de recessão, como nas de crescimento, coloca este 
segmento como um setor estratégico, dada a sua relevância para a 
vida, para os empregos e para a renda nacional. (ZOCOLLOTI (Org.), 
2005, disponível em 
http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/seti_gargalos_tec_agroindu
stria_workshop_resultados_2005.pdf).  

 
De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2011 o estado de São Paulo teve destaque 

no setor, com cerca de 35,5% da produção industrial de alimentos do Brasil, 

com destaque para fabricação de açúcar (58% do total nacional), conservas de 

frutas, legumes e vegetais (48%), laticínios (31%) e café moído (37%). 

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou o ranking 

referente ao ano de 2014, no qual o segmento de Alimentação é responsável 

por 20,1% do faturamento da franchising nacional, ocupando a segunda 

posição.  
 

1.1  Desafios do Mercado Alimentício 
 

O mercado alimentício requer cuidados para garantir a segurança 

dos alimentos, o que pode ser de alto custo para empreendedor do ramo, pois 

existem rigorosas normas de higiene e de segurança que são exigidas da 

Indústria e do comércio pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), a qual regulamenta, coordena, supervisiona e controla as atividades 

de registro, estabelecendo normas e padrões no ramo de alimentos. 
A vigilância sanitária promove o controle sanitário dos alimentos, 
estabelecendo as regras a serem cumpridas, avaliando as condições 
higiênicas e tecnológicas da cadeia de produção e monitorando a 
qualidade dos alimentos disponíveis no mercado, por meio de 
análises laboratoriais. (ANVISA, [20--], disponível em 
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/guia_alimentos_vigilancia_sanitari
a.pdf). 
 

Atualmente o segmento alimentício é muito competitivo e a 

preocupação não é somente em deixar o produto mais saboroso. Aspectos 

como cores, embalagens, praticidade passaram a ser decisivos na escolha do 

consumidor final. 



847 
 

EMPREENDIMENTO NO MERCADO ALIMENTÍCIO. p. 844-855. 

A alimentação assumiu um novo papel na atualidade. Fatores 

como, o aumento das doenças cardiovasculares e de doenças como a 

obesidade tem feito com que a população se preocupe cada vez mais em ter 

uma vida saudável, praticando exercícios e mudando a alimentação. 

Segundo uma publicação do Portal Brasil “O percentual de 

pessoas com excesso de peso superou, pela primeira vez, mais da metade da 

população brasileira”. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2012), do Ministério da 

Saúde, mostra que 51% da população acima de 18 anos, está acima do peso 

ideal. Em 2006, o índice era de 43%. (Obesidade atinge mais da metade da 

população brasileira, aponta estudo). 

O envelhecimento também é outro fator de preocupação, 

envelhecer com qualidade de vida é de grande importância para a população. 
Estimativas bem estabelecidas projetam que o número de idosos até 
2025 será superior a 30 milhões, e a velhice tanto poderá ser 
acompanhado por altos níveis de doenças crônicas quanto por saúde 
e bem-estar. (DAWALIBI ET AL, 2013, p.2). 
 

De acordo com Santos & Rezende (2006), a alimentação é 

essencial para ter uma boa saúde e um estado nutricional adequado e é a 

variável externa que mais afeta a velhice. 

Consequentemente a população passou a preocupar com as 

informações nutricionais dos alimentos que são apresentadas em forma de 

tabela. Tais informações devem ser utilizadas para esclarecer: valor energético, 

calorias (kcal), carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans, fibra alimentar, sódio, colesterol, vitaminas e minerais.  

Segundo a Revista Veja (2009), ingredientes como o açúcar 

começa a ser considerado um vilão da saúde humana, um veneno tão 

prejudicial que merece ser tratado com o mesmo rigor empregado contra - 

suprema decadência! - o tabaco. 

Assim o consumidor quer saber quais e quanto dos componentes 

estão incluso em um determinado alimento, de forma a auxilia-lo na escolha de 

produtos mais saudáveis. 
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1.2  Oportunidades do Mercado Alimentício. 
 

Um material jornalístico produzido pelo Diário do Comércio 

divulgou a seguinte nota: 
Produtos com maiores qualidades nutricionais e de prevenção a 
doenças estão revigorando a indústria de alimentos, e os avanços 
científicos na área de saúde atraem investimentos mais volumosos de 
empresas de alimentos e de tecnologia alimentícia. Impulsionando a 
demanda, consumidores mais conscientes buscam opções que 
proporcionam melhor saúde, maior longevidade e que reduzam o 
risco de doenças crônicas. (REVISTA ONLINE BRASIL ALIMENTOS, 
2010, disponível em 
http://www.brasilalimentos.com.br/acontece/2010/mercado-de-
alimentos-saud%C3%A1veis-no-brasil-cresce-82-em-5-anos). 
  

Em busca de qualidade de vida e saúde, cresce a importância dos 

produtos light e diet para a sociedade, situação cada vez mais evidente nos 

grandes e médios centros urbanos. 

 Segundo a ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de 

Alimentos Dietéticos), em 5 anos o mercado brasileiro deste segmento cresceu 

mais de 200%, enquanto a indústria de alimentos convencionais cresceu em 
média 5% ao ano.  

Os alimentos para fins especiais são definidos pela legislação 

brasileira como: 
Alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se 
introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à 
utilização em dietas diferenciadas e/ou opcionais, atendendo às 
necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas 
específicas. (Portaria 29/98, item 2.1). 

 

O termo diet pode ser utilizado para alimentos destinados a dietas 

com restrição de nutrientes, como restrição de carboidratos, gorduras, 

proteínas e sódio e alimentos para ingestão controlada de nutrientes, como os 

alimentos para controle de peso e os destinados a dietas de ingestão 

controlada de açúcares. (Portaria 29/98, item 8.1.2) 

Os alimentos light são aqueles que experimentaram uma redução 

de 25% em algum de seus componentes, seja nos açúcares, nas gorduras 

totais, no sódio ou no colesterol total. (Portaria 27/98, item 5.2).  

Os alimentos diet e light se enquadram como alimentos para fins 

especiais, mas estão cada vez mais populares. 
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Uma pesquisa, divulgada em 2013, pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE), desenvolvida nas regiões metropolitanas 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, 

Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e 

sudeste, com pessoas de ambos os sexos, com classe AB, C e DE com idades 

entre 12 a 75 anos, mostrou que 40% das mulheres estavam sempre tentando 

perder peso, enquanto 29% dos homens fizeram a mesma afirmação. Elas se 

preocupavam também com uma alimentação balanceada, 29% consumiam 
alimentos diet e light. (40% das mulheres estão sempre tentando perder peso). 

O mercado de alimentos orgânicos também está cada vez mais 

promissor, visto que a preocupação com um estilo de vida saudável está cada 

vez maior. 
O crescimento do interesse popular e o aumento no consumo 
impulsionaram a produção de produtos orgânicos no país, ou seja, 
cultivados com isenção de agrotóxicos. O Brasil é forte na produção 
orgânica de açúcar, soja, café, óleos, amêndoas, mel e frutas. 
(CLEMENTIN, 2014, disponível em http://g1.globo.com/sao-
paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2014/01/organicos-
apresentam-expansao-na-producao-e-interesse-de-consumo.html).  

 

Nos últimos anos, a procura por alimentos orgânicos tem sido 

maior que a capacidade de produção, o que eleva o preço desse tipo de 

alimento. (Certificação ambiental aumenta o preço dos alimentos orgânicos). 

Os produtos orgânicos produzidos no Brasil são: Cana e açúcar 

orgânico; grãos como soja, cacau, arroz, café; gengibre, guaraná; frutas como 

manga, morango, uva, pêssego, rapadura orgânica, citros, banana; tomate 

orgânico, legumes. Também néctares e sucos de frutas, geleias e cosméticos. 

(AMBIENTE BRASIL, 2014, disponível em 

http://www.organicsnet.com.br/consumo-responsavel/10-motivos-para-

consumir-organicos/). 

A ANVISA que estabelece a regulação da quantidade máxima de 

agrotóxico que pode ser utilizada nesses alimentos. O órgão realiza avaliação 

toxicológica para que haja um registro sobre a aplicação das substâncias e 

coordena programas na área. (ANVISA, 2006, disponível 

em http://www.anvisa.gov.br/hotsite/relatorio_atividades_06/relatorio_completo.

pdf) 

 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/relatorio_atividades_06/relatorio_completo.pdf
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/relatorio_atividades_06/relatorio_completo.pdf
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2.  O Mercado de doces  
 

O brasileiro é obcecado pelas guloseimas açucaradas desde a 

época colonial. Segundo Barreto (2001), o gosto pelo doce foi herdado pelos 

portugueses, que herdaram por sua vez dos árabes. O forte da doçaria 

brasileira está em adaptar nossas frutas às compotas e doces em calda 

portugueses. Os doces se tornaram referência das tradições típicas de 

determinada região ou estado, como as cocadas baianas, os doces mineiros/ 

paulistas, entre outros. 

No setor alimentício é possível iniciar uma empresa com pouco 

investimento, desse modo às pessoas entram neste mercado simplesmente 

com o objetivo de incrementar a renda familiar, resultando posteriormente, em 

um empreendimento. 

O interesse do consumidor em comprar produtos já embalados 

em lojas especializadas é cada vez maior, visto que a rotina se torna mais 

corrida a cada dia e com menos tempo. Visando isto, as indústrias tem 

buscado cada vez mais desenvolver características caseiras e ou requintadas 

aproximando do mercado de confeitaria artesanal, objetivando despertar o 

interesse do consumidor com muitas variedades. 

O mercado de doce se renova a cada dia, principalmente no que 

diz respeito ao sabor. Doces tradicionais como o brigadeiro, doce de leite em 

compota, tortas de diversos sabores vêm sendo incrementados, com a adição 

de outros sabores como chocolate, café, castanhas e frutas como ameixa e 

morango. Pelo fato de possuir variedades de frutas nativas, o país oferece 

infinitas possibilidades criativas à gastronomia, transformando oportunidades 

de negócios nesse mercado. 

Em 2010 a Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), mapeou o 

perfil de consumo de sobremesas do brasileiro e de acordo com a pesquisa 

cerca de 70% não abre mão dos doces depois das principais refeições. As 

frutas lideraram o ranking nacional com 26% da preferência e no segundo lugar 

ficou o chocolate, com 13%.(SEBRAE, 2013, disponível em 

http://www.sebraemercados.com.br/sobremesas-ao-gosto-dos-brasileiros/). 
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2.1  Mercado de doces em Franca 
 

Em Franca atuam fortes empresas do ramo, disputando a 

curiosidade gastronômica do consumidor, tais como:  

1)Doces Binuto: atua a mais de 60 anos no Mercado, sua loja 

está situada na rua Simão Celeiro, 1923, no centro de Franca. Trabalha com 

produtos do tipo caseiro, compotas de figo, abóbora, laranja, pêssego, doces 

pastosos de Leite, ou composto de frutas como ameixa,  cidra,  coco, mamão, 

morango, abóbora; lá encontra se também Tabletes variados de amendoim 

como pé de moleque entre outros,  comercializam também a linha de Tabletes 

Zero açúcar. 

2)Desejo & Sabor: atua com doces e bombons finos, como 

brigadeiros, caramelados, castanhas, chocolates diversos inclusive diet, frutas, 

trufas, bem casados, bolos, pão de mel entre outros. Está no mercado há 24 

anos e conta com 3 unidades próprias, em Ribeirão Preto, em São José do Rio 

Preto e em Franca. 

3)Flormel Alimentos: no mercado desde 1987, é uma empresa 

que fabrica e vende produtos alimentícios saudáveis, nutritivos e funcionais 

como barra de frutas, castanhas e cereais, com linhas de zero açúcar e Diet e 

Premium que são de doces produzidos a partir do açúcar orgânico.  

4) Doces Valdete: atua com doces artesanais na cidade de 

Franca e região. Passou por um período de inatividades após o falecimento de 

sua fundadora, a Sra. Valdete, mas retomou suas atividades desde o ano de 

2013, com outros proprietários que compraram o direito de usar a tradicional 

marca francana. 

 

2.2 Flormel Alimentos 
 

A Flormel é um forte exemplo de empreendimento, pois deixou de 

ser uma empresa de doces tradicionais brasileiros para ser uma organização 

que visa o bem estar e saúde das pessoas. 

Fundada em 1987 com objetivo produzir e comercializar algo 

inovador. Seus fundadores começaram fabricando doces comuns como balas 

de mel e doces brasileiros tradicionais, como o pé-de-moleque. Com o tempo 
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investiram na melhoria das condições dos colaboradores, na criação de novos 

produtos e na compra de maquinários e embalagens de qualidade. 

Implantaram uma administração profissional e hoje, é uma empresa de cara 

nova, a Flormel Alimentos Saudáveis, com produtos diferenciados para um 

público consumidor exigente e, muitas vezes, específico. Como resultado de 

mercado passou a faturar em uma média anual de 30%.  

Em 2002, a empresa ensartou os primeiros doces diet no seu 

portfólio: cocada, paçoca e pé de moleque, que foram criados para atender 

uma demanda nascente de alimentos sem adição de açúcar e com grande 

potencial de crescimento, ato que marcou a empresa. 

Em 2009, o lançamento da marca Flormel Alimentos Saudáveis, 

para transmitir aos consumidores o novo segmento de mercado da empresa. 
 

Com a reestruturação, a Flormel Alimentos Saudáveis substitui toda a 
linha de açúcar regular para o açúcar orgânico, lança uma linha 
completa de barras de doces diet com onze sabores, introduz no mix 
os potes com doces cremosos também sem adição de açúcar e cria a 
linha kids, uma opção de sobremesa saudável também para as 
crianças. Toda linha Flormel Diet passa a receber o selo de garantia 
da ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético). 
(REVISTA ACIF, 2012, p.17). 

 

Apesar de vender alimentos saudáveis, a empresa conseguiu se 

expandir posicionando se em todos os pontos comerciais. Atuando na região 

de Franca, no Rio de Janeiro (região com maior mercado consumidor da 

Flormel), em São Paulo e em Minas Gerais. 
 

Considerações Finais: 
 

Empreender é correr riscos, é de extrema importância analisar, 

avaliar e planejar bem antes de qualquer procedimento.  

Para administrar qualquer negócio é preciso estar atento ao 

mercado e à realidade em sua volta, buscando assim novas metas e objetivos. 

 O contexto econômico de 2015, não tem favorecido 

investimentos, no entanto evidências indicam que o segmento alimentício tem 

se mostrado menos arriscado, visto que a alimentação é uma questão de 

necessidade primária. 
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A alimentação também é uma nova preocupação em relação à 

longevidade e a qualidade de vida. A população está esperta em relação aos 

alimentos que consomem e aumenta-se a procura por alimentos light, diet e 

orgânicos.  

Produzir doces artesanais, que causem menos danos à saúde, 

sem perder o sabor e a qualidade torna-se um desafio, este nicho criou uma 

oportunidade para quem atua junto ao mercado alimentício. 

 A empresa Flormel, em Franca, buscou novas estratégias 

preocupou-se com o bem estar e com a saúde das pessoas. Para isso 

melhorou as condições dos trabalhadores, aumentou o investimento em 

infraestrutura e na criação de novos produtos relacionados à nova tendência.  

Com isso aumentou as vendas, o faturamento da empresa, 

ampliando ainda mais o mercado regional e expandindo sua penetração em 

outros mercados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

Sendo assim, conclui-se que em qualquer setor existem desafios 

e oportunidades, é preciso ter uma visão á frente de seu tempo para se 

destacar em meio à concorrência e tornar-se referência no mercado. 
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TRANSFORMANDO SEQUENCIAS CAÓTICAS EM NOTAS 
MUSICAIS: MAPAS: LOGÍSTICO, CÚBICO, QUADRÁTICO E 

SENOIDAL. 
  

Samuel Stefani Prado1* 
Antônio Carlos da Silva Filho 

 
* Bolsista IC – Uni-FACEF – Centro Universitário de Franca 

 

Introdução 

Na relação entre a matemática e a música, podemos encontra 

uma imensa diversidade de trabalhos, desde relações fracionarias á intervalos 

e series. Neste caso iremos associar os quatro mapas caóticos 

unidimensionais: Logístico, Cubico, Quadrático e Senoidal, á notas musicais, 

tendo como base as cinco oitavas de um piano, que tem 61 notas. 

Deste modo iremos usar a razão 𝑛×12
𝑛×12+1

 para obtermos as “notas 

caóticas” de cada mapa, sendo n є N [1,5] para assim usarmos podemos usar 

as cinco oitavas de um piano, e no denominador da razão tendo 𝑛 × 12 + 1 

para que seja ≠ 0, e no numerador – que corresponde as notas musicas –  seja 

o intervalo [0,60].  

Desta forma podemos dizer que este trabalho é caráter 

exploratório onde iremos usar os mapas para associar as notas musicas, e 

para isso utilizaremos o programa Mathematica 8.0. 

1. Sequências Caóticas 
 

Segundo TSONIS (1992) e FERRARA (1994) uma sequencia 

caótica é uma serie de números aparentemente aleatório e irregulares, tida de 

um processo não linear determinista. 

 

Essa sequencia por sua vez tem algumas propriedades: 
                                                           
1 Aluno regularmente matriculado no 5º semestre do Curso de Matemática – noturno – do Uni-Facef 
Centro Universitário de Franca  
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• Exibe sensibilidade às condições iniciais;  

• É aperiódica; 

• É associada a um atrator estranho; 

• Tem um espectro de potências de Fourier continuo e de banda larga 

• Tem pelo menos um Expoente de Lyapunov positivo. 

Essa sensibilidade às condições iniciais são pequenas 

perturbações (ruídos) e erros que faz com que um sistema determinado se 

torne aleatório, levando assim o acaso, segundo Edward Lorenz (1963). Deste 

modo um sistema determinista perde sua periodicidade, tornando assim 

aperiódico. Sua aperiodicidade é associada a um atrator estranho, que vem a 

ser um ponto (ou sequencias de pontos) que ao passar pela órbita de um mapa 

de sistema dinâmico, onde é tida uma conversão deste ponto pelo qual não 

passa neste mesmo ponto inicial.  Com isso é aplicado os espectro de potência 

de Fourier continuo e de banda larga (caráter exponencial). Com isso usasse 

pelo menos um Expoente de Lyapunov que seja positivo. 

Deste modo, segundo FERRARA, se usarmos uma variavel 𝑥 em 

uma sistema dinamico em um istante 𝑖 + 1, teremos que 𝑥𝑖+1. Se aplicarmos a 

uma função 𝑓 a 𝑥𝑖 obteremos: 

𝑥𝑖+1 = 𝑓(𝑥𝑖) 

De modo o termo geral seria: 

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖+(𝑛−1) = ⋯ =  𝑥𝑖+2 = 𝑓(𝑥𝑖+1) = 𝑓�𝑓(𝑥𝑖)� = 𝑓[𝑛](𝑥𝑖) 

Este procedimento caracteriza um processo iterativo. A fim de que 

se possa entender o linguajar usado em Sistemas Dinâmicos, algumas 

definições sobre são necessárias (SCHUSTER, 1989): 

• 1: Mapa. Um mapa é uma função cujo domíno (entrada) e 

contra-domínio (saída) são os mesmos. 

• 2: Órbita. Seja x um ponto do domínio do mapa f(x). A 

órbita de x é o conjunto de pontos {x, f(x), f2(x), f3(x), ...}.  

• 3: Semente. Uma semente é o valor inicial, x0, de uma 

órbita. 
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• 4: Ponto fixo. Um ponto fixo, x0, para uma função f(x) 

pode ser definido como aquele para o qual vale a seguinte 

propriedade: 

 f(x0) = x0 

ou seja: a saída do sistema é igual à sua entrada. 

1.1 Mapas Caóticos 

 

Os mapas discretos unidimencionais a serem ultilizados são 

definidos da seguinte forma segundo FERRARA (1994): 

 

• Mapa Logístico 

 

o Fórmula: ( ) 10;40;11 ≤≤≤≤−=+ iiii xrxxrx  

 

Figura 1 

 
Imagem 1 

• Mapa Quadratico 

 

o Fórmula: cxx ii +=+
2

1  
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Imagem 2 

 

• Mapa Cúbico 

 

o Fórmula: 3
1 iii xxrx −=+  

 

 
Imagem 3 

 

• Mapa Senoidal 
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o Fórmula: ( ) 10;10;sin1 ≤≤≤≤=+ iii xrxrx π  

 

 
Imagem 4 

Cada um destes mapas possui vários valores do parâmetro 

envolvido para o qual as soluções são caóticas. Os valores obtidos, a partir de 

um valor inicial aleatório, onde cada valor será associado a uma nota musical 

com o programa Mathematica 8.0, usando as cinco oitavas. 

2. Aspectos Musicais 
 

A música segundo Emilio Fernándes Alvaréz et al. (2008), defini a 

música como uma linguagem, neste caso a linguagem do som que tem 

algumas características especiais: 

• Intensidade: é a força do som que na música é tida com alguns 

caracteres: 

o ppp – molto pianíssimo 

o pp – pianíssimo 

o p – piano 

o mp – mezo piano 

o mf – mezo forte 

o f – forte 
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o ff – fortíssimo 

o fff – molto fortíssimo 

 

• Altura ou tom: é a frequência do som, onde a variação da 

frequência é dada pela variação das ondas sonoras percorridas 

por metros por segundo. Se a variação for pouca, o som será 

grave, se for muita será aguda. 

• O timbre: é a singularidade de cada instrumento ou voz. É o que 

distingui o som dos instrumentos ou voz. 
• A duração: é o que delimita o tempo da música ou da nota, ou 

seja, o tempo da nota ou pausa, que soa em nossos ouvidos. 
 
As notas musicais são dadas na tabela á seguir: 

 
Tabela 1 

 

Contudo podemos dizer que sem estas estruturas não haveria a 

música.   

Outro ponto fundamental é a reláção das notas músicais com as 

frações, descoberta por Pitágoras.  
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 Pitágoras descobriu que a relação das frações com a música é 

sempre meio assim temos que cada nota é a razão de 1
2
 em um intervalo entre 

outras duas notas, usando um monocórdio. Assim temos:  

intervalo Razão entre o comprimento das cordas 

Oitava 2/1 

Quinta 3/2 

Quarta 4/3 

Sexta 27/16 

Terça 81/64 

Segunda 9/8 

Sétima 243/128 

 

Tabela 2 

Os nomes das notas nesses intervalos são dados de acordo com 

as escalas, pois cada escala é um intervalo. De qualquer forma, para este 

trabalho será usado à escala que contem as 12 notas musicais: a escala 

Cromática. 

Notas: Dó, Dó #, Ré, Ré# /Mi b, Mi, Fá, Fá#/ Sol b, Sol, Sol# / Láb, Lá, Lá#/Sib, 

Si.  

As notas das escala cromática em uma partitura. 

  

Imagem 4 – acessado em 24/05/2015 : http://www.aprende-gratis.com/teoria-

musical/curso.php?lec=pentatonica-cromatica 

E também a escala cromática em cifra: 
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Imagem 5 – acessado em 24/05/2015: 

http://www.deniswarren.com/?page_id=2386 

O uso da escala será 5 oitavas, sem usado como base o piano de 

cinco oitavas. Com isso temos uma relação das oitavas com álgebra: 

𝑛 × 12 , para n є N [1,n]. 

nesse caso usamos n = 5.  

3. Transformando as sequencias caóticas em notas 
musicais 
 

O processo de transformação das sequencias caóticas em notas 

musicais, será dada pela seguinte formula:  
𝑛 × 12

𝑛 × 12 + 1
 

para {n є N| 0≤n≤5}, ondo são usados 61 notas. No numerador [0,60] e no 

denominador (onde a primeira nota é zero), [1,61] para           

      𝑛 × 12 + 1 ≠ 0 . 

Para saber a quantidade de oitavas musicais a serem usadas. 

3.1 Mapas utilizados na transformação 

 

Usaremos as formulas dos Mapas: Logístico, Quadrático, Cubico 

e Senoidal. Como cada mapa tem sua peculiaridade, para cada um será obtido 

um determinado valor. 

Mas a forma de obter o resultado de cada mapa foi padrão. 

Usamos um valor aleatório da variável 𝑥0 e façamos um determinado número 
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de relações (por exemplo, 1000) e multiplicamos por 1010. Em seguida divida 

por 61 (que correspondo o número de notas musicais nas cinco oitavas no qual 

o denominador deve ser diferente de zero).  

O próximo passo é o de associar o resto inteiro das divisões 

(0,1,2,...,60), pelas notas musicais. Deste modo teremos os nossos 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,… 𝑥60, de que 𝑥1 será a no “C2” e assim sucessivamente, na qual 

teremos: 

𝑥𝑖+1, i ≤ n, para n= número de notas. 

 

Desta forma as notas musicais serão dadas por: 

 

C2 = 0; C#2 = 1; D2 = 2; D#2 = 3; E2 = 4; F2 = 5; F#2 = 6; G2 = 7; G#2 

= 8; A2 = 9; A#2 = 10; B2 = 11; C3 = 12; C#3 = 13; D3 = 14; D#3 = 15; 

E3 = 16; F3 = 17; F#3 = 18; G3 = 19; G#3 = 20; A3 = 21; A#3 = 22; B3 = 

23; C4 = 24; C#4 = 25; D4 = 26; D#4 = 27; E4 = 28; F4 = 29; F#4 = 30; 

G4 = 31; G#4 = 32; A4 = 33; A#4 = 34; B4 = 35; C5 = 36; C#5 = 37; D5 

= 38; D#5 = 39;           E5 = 40; F5 = 41; F#5 = 42; G5 = 43; G#5 = 44; 

A5 = 45; A#5 = 46; B5 = 47; C6 = 48; C#6= 49; D6 = 50; D#6 = 51; E6 = 

52; F6 = 53; F#6 = 54; G6 = 55; G#6 = 56; A6 = 57; A#6 = 58; B6 = 59; 

C7=60. 

Esse padrão será para todos os mapas citados. 

 

3.1.1 Mapa Logístico 

 

Usaremos aqui a formula do mapa Logístico que é: 

( ) 10;40;11 ≤≤≤≤−=+ iiii xrxxrx  
Para as “notas caóticas” deste mapa. 

Usamos o valor (escolhidos de forma aleatória) de 𝑟 = 4 e o de 

𝑥0 = 0.123 para termos uma serie caótica: 

 

26, 59, 26, 1, 36, 56, 46, 53, 54, 14, 28, 54, 12, 39, 37, 31, 29,  

44, 52, 35, 57, 11, 55, 57, 50, 13, 41, 50, 58, 15, 56, 32, 35, 32,  

44, 50, 4, 20, 59, 44, 6, 13, 32, 38, 17, 45, 9, 25, 7, 29, 2, 30,  
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23, 51, 37, 29, 27, 56, 32, 37, 36, 56, 58, 20, 23, 7, 21, 14, 19,  

31, 10, 26, 23, 8, 28, 39, 2, 48, 46, 7, 6, 3, 30, 22, 3, 12, 31, 26,  

26, 40, 21, 53, 13, 57, 27, 50, 14, 3, 31, 0, 11, 47, 39, 49, 12, 49,  

31, 37, 48, 4, 22, 37, 16, 37, 29, 27, 6, 41, 10, 12, 22, 36, 56, 29,  

10, 37, 23, 12, 8, 14, 34, 7, 6, 6, 53, 6, 46, 51, 57, 36, 53, 55, 8,  

46, 27, 49, 31, 0, 42, 52, 59, 25, 0, 4, 14, 45, 54, 17, 15, 39, 7,  

26, 35, 39, 38, 28, 40, 40, 50, 5, 43, 30, 53, 58, 39, 38, 59, 17,  

36, 33, 1, 33, 4, 26, 6, 22, 11, 53, 39, 23, 12, 7, 56, 18, 38, 46,  

40, 31, 1, 41, 49, 34, 18, 24, 14, 45, 17, 23, 60, 38, 20, 11, 8, 59,  

55, 17, 56, 41, 14, 11, 39, 56, 34, 12, 27, 4, 59, 30, 39, 42, 7, 5,  

44, 27, 46, 54, 14, 32, 36, 37, 15, 41, 45, 18, 51, 49, 5, 10, 11, 44, 

 21, 7, 5, 14, 8, 24, 9, 11, 40, 18, 47, 0, 13, 24, 23, 30, 57, 31,  

3, 31, 38, 6, 16, 23, 44, 11, 10, 32, 38, 46, 46, 19, 16, 60, 14, 57,  

43, 46, 5, 43, 25, 42, 31, 2, 24, 48, 35, 39, 56, 45, 38, 14, 31, 14,  

46, 41, 31, 53, 25, 18, 11, 1, 38, 26, 19, 50, 33, 5, 24, 5, 31, 52,  

36, 56, 44, 14, 17, 60, 38, 46, 24, 54, 19, 59, 49, 32, 19, 60, 59,  

30, 23, 27, 2, 8, 46, 37, 50, 50, 37, 23, 4, 26, 57, 56, 31, 39, 55,  

20, 4, 37, 14, 58, 55, 9, 43, 28, 9, 46, 43, 20, 27, 20, 24, 1, 41,  

44, 24, 9, 50, 26, 18, 42, 40, 25, 16, 31, 9, 6, 36, 21, 14, 27, 14,  

26, 22, 49, 50, 27, 32, 30, 7, 8, 16, 9, 22, 46, 38, 11, 59, 45, 50,  

25, 54, 30, 50, 58, 29, 3, 30, 34, 43, 4, 7, 11, 47, 56, 26, 0, 56,  

5, 39, 24, 17, 9, 19, 54, 28, 33, 3, 44, 55, 30, 9, 25, 52, 54, 22,  

15, 15, 49, 39, 42, 16, 37, 42, 39, 35, 27, 46, 23, 37, 45, 35, 12,  

12, 14, 10, 60, 12, 55, 52, 20, 53, 47, 55, 23, 26, 15, 21, 47, 31,  

42, 7, 2, 49, 39, 55, 31, 24, 44, 35, 23, 25, 57, 6, 48, 43, 52, 31, 

 57, 48, 6, 40, 3, 5, 57, 40, 16, 47, 26, 9, 11, 22, 26, 33, 53, 8,  

19, 20, 35, 60, 46, 59, 27, 2, 30, 17, 47, 35, 40, 27, 18, 12, 35,  

49, 1, 41, 32, 60, 53, 2, 42, 43, 57, 14, 7, 18, 23, 47, 26, 59, 44,  

25, 45, 0, 9, 33, 35, 38, 56, 28, 17, 45, 41, 9, 5, 1, 25, 45, 56,  

52, 42, 27, 53, 49, 24, 55, 9, 21, 3, 9, 49, 49, 47, 15, 14, 46, 39,  

1, 32, 3, 7, 0, 8, 34, 47, 5, 42, 8, 28, 26, 27, 31, 2, 23, 40, 12,  

32, 7, 30, 34, 9, 30, 1, 49, 3, 44, 35, 7, 9, 24, 38, 33, 42, 44, 32,  

22, 31, 40, 21, 0, 23, 43, 26, 54, 56, 30, 50, 16, 8, 27, 20, 57, 43,  

49, 40, 26, 7, 8, 13, 58, 53, 36, 6, 35, 25, 51, 5, 53, 3, 57, 7, 30,  
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13, 30, 44, 1, 26, 43, 17, 56, 50, 54, 25, 50, 13, 48, 52, 44, 5, 15,  

35, 5, 36, 31, 29, 26, 32, 51, 4, 57, 2, 44, 20, 3, 30, 35, 34, 14,  

8, 3, 21, 8, 28, 55, 10, 17, 28, 56, 2, 20, 34, 51, 29, 50, 39, 41,  

57, 46, 56, 50, 5, 6, 29, 45, 59, 41, 28, 21, 48, 30, 37, 37, 11, 46,  

14, 51, 16, 59, 5, 43, 14, 21, 43, 27, 54, 50, 20, 2, 13, 18, 48, 13,  

28, 32, 9, 36, 25, 5, 21, 31, 36, 42, 51, 2, 47, 3, 27, 21, 20, 19,  

57, 19, 38, 11, 46, 6, 5, 10, 12, 20, 14, 3, 15, 33, 48, 19, 36, 43,  

51, 48, 48, 6, 2, 14, 31, 14, 24, 56, 16, 16, 19, 21, 4, 33, 11, 13,  

56, 48, 13, 11, 22, 51, 16, 19, 35, 44, 18, 6, 13, 33, 0, 7, 55, 7,  

34, 48, 22, 13, 9, 58, 44, 31, 58, 7, 58, 20, 20, 8, 38, 39, 20, 29,  

60, 55, 21, 26, 41, 4, 44, 60, 8, 13, 16, 43, 21, 4, 39, 57, 52, 35,  

46, 46, 31, 53, 26, 33, 47, 54, 36, 58, 5, 59, 34, 13, 57, 17, 53,  

25, 33, 50, 7, 58, 5, 27, 32, 34, 10, 9, 57, 45, 38, 43, 44, 20, 49,  

33, 6, 2, 7, 34, 24, 6, 33, 25, 13, 1, 12, 15, 9, 6, 55, 20, 33, 17,  

60, 8, 55, 5, 29, 40, 3, 53, 15, 60, 20, 50, 15, 16, 39, 27, 56, 36,  

39, 8, 55, 29, 7, 25, 12, 12, 11, 54, 57, 49, 19, 35, 53, 39, 22, 46,  

28, 41, 8, 43, 40, 37, 46, 41, 17, 16, 17, 20, 31, 29, 53, 29, 24,  

44, 10, 1, 45, 51, 11, 28, 9, 5, 45, 38, 15, 58, 2, 1, 40, 32, 38,  

42, 42, 49, 13, 19, 39, 20, 32, 7, 45, 26, 9, 2, 30 

 

3.1.2  Mapa Quadrático 

               Usaremos aqui a formula do mapa Quadrático que é: 

cxx ii +=+
2

1  

Para as “notas caóticas” deste mapa. 

Usamos o valor (escolhidos de forma aleatória) de 𝑐 = −2 e o de 

𝑥0 = 0.987 para termos uma serie caótica: 

42,36,48,27,12,8,16,18,35,59,47,24,14,40,40,15,32,30,6,39,47,4,43,1

4,57,37,33,38,5,4,14,38,54,18,13,2,19,4,22,45,16,56,60,19,52,37,37,

28,33,58,3,13,17,19,10,24,20,54,10,56,51,41,11,10,56,41,33,32,38,4

1,3,35,10,50,44,13,26,18,37,59,39,33,19,37,23,12,42,30,6,49,17,38,5

0,40,52,8,22,16,56,58,54,42,37,50,40,25,7,32,57,44,26,32,12,23,45,3

1,8,56,41,46,42,56,14,25,20,47,48,57,13,14,60,47,56,18,6,52,49,35,5
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2,36,32,50,55,1,2,40,33,52,49,7,58,30,9,37,4,41,43,52,58,25,47,22,4

2,3,17,4,1,52,22,24,45,34,48,24,52,39,3,21,6,48,2,8,47,40,3,34,60,51

,27,34,10,33,54,24,47,21,24,28,55,50,28,47,40,43,6,30,33,20,18,0,16

,25,2,52,14,49,13,24,21,41,56,19,37,32,38,50,38,52,18,51,40,30,26,2

0,10,27,45,32,36,20,17,24,21,5,54,56,47,42,32,46,13,11,15,24,45,47,

60,36,17,3,13,55,3,13,47,59,14,40,0,52,11,26,10,42,40,38,38,3,50,5,

37,1,48,32,32,1,10,52,53,45,3,38,26,26,2,14,40,53,11,12,10,19,21,46

,33,52,1,15,4,9,45,59,37,7,2,57,24,18,37,4,19,12,17,31,57,36,53,23,6

0,35,45,28,51,39,49,33,60,19,36,46,8,48,10,23,8,23,31,56,48,58,1,58

,59,17,22,33,34,53,13,55,44,42,13,36,51,33,32,6,17,51,39,15,8,21,30

,0,4,1,44,59,35,6,38,49,24,55,34,9,45,22,49,11,1,17,5,1,6,44,7,27,51,

59,8,37,32,30,53,16,41,33,49,5,27,41,40,38,27,10,20,2,25,40,24,53,1

7,1,31,39,10,40,41,8,23,16,28,41,0,33,16,13,27,47,7,57,5,50,50,40,2

9,53,45,27,20,36,58,26,57,14,40,46,26,7,8,15,6,13,55,13,35,20,25,24

,37,57,8,19,50,3,3,40,41,50,42,13,55,13,7,29,13,25,5,54,11,56,5,57,2

0,5,54,20,46,13,27,42,0,49,16,48,22,30,30,48,31,2,44,39,27,32,52,14

,21,43,48,52,50,20,8,30,53,24,60,14,52,47,28,31,4,26,11,44,11,20,7,

44,25,34,3,14,51,56,44,26,59,6,25,16,60,50,11,2,23,42,44,46,43,45,3

6,58,47,18,22,52,31,24,60,15,7,43,21,41,48,52,20,20,12,4,34,33,59,5

4,32,31,25,57,42,32,9,10,10,53,19,1,59,22,4,25,6,18,12,48,41,0,46,4

9,13,7,23,1,11,39,23,10,59,12,31,7,16,19,39,44,46,0,6,45,19,36,4,29,

55,58,39,9,16,25,47,15,6,59,35,55,5,48,39,29,31,31,38,22,60,59,12,5

7,59,60,49,5,7,51,31,29,5,21,11,59,3,10,1,19,28,1,20,59,14,4,17,59,2

0,50,58,11,3,18,50,3,2,0,8,22,42,52,49,58,37,32,11,27,4,7,41,42,41,4

2,4,30,50,48,19,24,28,31,30,42,49,49,34,44,50,0,27,28,5,9,46,4,32,8,

18,27,26,10,29,14,58,50,0,10,40,24,16,14,30,6,39,30,4,4,24,54,38,60

,18,26,24,12,49,7,37,5,42,37,10,39,20,25,41,19,40,2,41,1,41,12,22,1

0,23,31,0,28,20,45,49,26,16,16,16,21,8,50,32,24,44,56,31,36,34,22,2

0,23,8,25,17,5,13,50,9,22,13,56,31,42,44,24,22,48,3,38,2,54,12,55,4

4,59,18,10,60,16,30,39,37,43,53,55,4,24,31,6,43,22,16,26,41,0,1,39,

29,7,2,56,4,5,55,31,35,49,26,22,11,13,3,27,53,25,10,39,30,12,44,36,

34,58,0,12,51,46,37,47,54,6,48,28,25,6,31,0,35,26,19,3,29,32,50,54,

22,41,13,43,19,33,50,6,20,42,43,4,34,22,55,1,37,16,16,25,55,55,8,12

,31,7,19,36,55,44,9,48,16,45,28,49,1,57,43,5,16,40,18,58,51,46,9,52,
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36,29,50,10,48,15,35,55,57,54,24,42,40,18,49,48,35,4,34,37,47,40,3

8,26,41,35,2,2,29,31,22,56,1,15,51,12,41,48,40,42,13,34,8,3,56,54,1

3,51,39,58 

 

3.1.3  Mapa Cubico 

  Usaremos aqui a formula do mapa Cubico que é: 
3

1 iii xxrx −=+  
Para as “notas caóticas” deste mapa. 

Usamos o valor (escolhidos de forma aleatória) de 𝑟 = 3 e o de 

𝑥0 = 0.123 para termos uma serie caótica: 

 

26,7,27,17,55,0,56,42,5,51,20,48,13,10,60,27,2,48,51,3,27,17,3,52,4

,52,10,59,38,23,32,57,53,28,47,36,8,49,24,30,15,6,45,12,50,43,33,5

1,58,39,33,28,35,34,17,45,24,30,1,58,45,25,35,41,47,58,6,45,56,15,

4,51,33,23,6,4,38,27,13,56,48,53,53,33,8,19,44,22,0,14,35,14,30,3,2

0,51,12,17,57,38,24,6,60,34,29,9,9,24,38,18,30,43,10,6,44,60,27,11,

36,48,55,50,18,46,3,29,36,33,3,38,22,23,44,44,35,11,51,24,11,50,50

,59,24,17,35,12,56,26,16,39,9,56,35,50,56,37,60,5,45,17,32,35,50,4

8,39,60,32,6,58,34,43,14,24,5,30,58,18,37,54,25,54,17,22,33,47,14,

26,32,46,53,15,18,36,23,1,47,49,9,20,21,5,43,33,51,39,22,56,35,53,

56,10,59,21,44,26,36,14,34,59,21,2,59,49,17,50,12,28,6,21,18,38,19

,8,4,10,12,24,9,4,60,16,28,32,31,14,36,60,33,48,11,15,11,60,23,45,2

7,3,18,55,55,19,48,59,16,32,16,33,34,21,16,4,5,12,30,43,8,26,12,53,

53,52,12,47,31,24,30,29,30,46,2,0,49,16,38,14,19,24,33,37,25,38,60

,56,31,38,54,2,59,43,37,11,13,24,12,27,9,50,60,32,15,51,37,10,44,5

6,13,37,32,55,39,28,47,55,41,10,39,28,41,14,1,35,22,36,20,46,42,52

,10,19,30,55,56,54,0,39,4,38,19,7,58,28,36,14,19,59,42,21,26,33,28,

39,31,27,28,30,5,27,1,45,40,25,32,34,35,42,30,22,29,35,59,20,39,21

,10,24,10,5,21,28,15,36,46,41,46,54,24,54,33,60,34,59,14,17,22,26,

41,31,35,24,42,60,3,28,53,22,59,54,48,57,41,30,2,1,15,19,29,6,13,3

8,57,37,41,5,55,51,17,52,2,25,49,41,55,38,44,14,8,33,31,2,57,39,32,

5,38,29,24,60,17,18,15,46,4,54,33,7,35,42,34,11,8,9,35,24,29,47,31,

22,53,11,4,12,55,60,44,47,16,2,53,14,41,1,26,60,27,24,14,9,31,46,5
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7,29,52,41,20,55,7,35,30,17,10,16,53,36,47,11,28,42,27,52,5,13,7,5

2,31,42,56,20,59,23,19,14,21,2,19,2,40,2,46,28,11,37,43,51,32,14,4

9,22,11,43,11,5,30,59,18,4,38,33,27,17,6,56,3,15,17,40,8,40,37,8,27

,10,28,57,17,36,28,5,37,12,55,50,12,15,39,10,38,42,11,19,46,7,4,1,9

,7,47,11,16,5,45,9,36,50,19,60,1,2,11,30,23,21,3,8,38,56,29,54,41,1

6,2,19,44,9,17,6,16,36,28,57,24,60,41,25,49,47,45,21,12,36,13,2,49,

15,44,43,27,55,55,23,18,58,23,45,4,1,17,25,55,20,10,21,23,35,50,43

,34,16,59,51,14,57,10,44,48,27,40,45,47,30,60,60,17,32,19,12,49,19

,7,34,58,27,34,1,16,10,18,5,54,60,2,0,60,0,58,58,58,33,44,7,8,36,17,

17,41,60,42,41,38,51,41,32,54,53,20,25,33,16,9,43,52,10,23,8,57,11

,38,33,7,30,34,36,23,21,44,41,7,15,22,20,55,56,22,18,9,55,6,9,21,34

,6,49,6,49,3,41,4,40,11,58,21,1,19,44,31,53,49,35,4,54,40,20,39,55,

50,44,6,20,56,60,12,58,35,29,0,40,26,60,41,50,20,29,55,50,5,25,17,

31,19,16,7,59,18,25,38,24,8,22,31,36,47,16,60,23,6,49,16,33,34,31,

57,11,1,54,60,20,46,37,60,58,9,14,44,35,30,13,50,32,42,17,0,44,9,2,

3,44,18,45,25,38,25,14,56,10,26,57,39,0,40,49,43,37,57,21,16,14,40

,39,28,19,43,5,60,44,9,13,54,15,26,50,14,5,11,25,2,51,15,16,57,56,1

4,0,46,1,3,5,43,48,25,5,44,26,13,9,24,0,44,14,20,0,60,54,24,55,55,1

0,41,21,41,5,38,12,28,37,55,33,54,53,14,37,60,36,55,41,47,60,24,6,

34,49,7,2,36,12,14,38,40,19,28,19,30,35,37,30,49,6,13,25,40,35,9,4

1,32,46,22,29,48,15,43,13,52,24,38,39,3,17,4,36,60,58,29 

 

3.1.4 Mapa Senoidal 

          Usaremos aqui a formula do mapa Senoidal que é: 

( ) 10;10;sin1 ≤≤≤≤=+ iii xrxrx π  

Para as “notas caóticas” deste mapa. 

Usamos o valor (escolhidos de forma aleatória) de 𝑟 = 1 e o de 

𝑥0 = 0.123 para termos uma serie caótica: 

26,7,27,17,55,0,56,42,5,51,20,48,13,10,60,27,2,48,51,3,27,17,3,52,4

,52,10,59,38,23,32,57,53,28,47,36,8,49,24,30,15,6,45,12,50,43,33,5

1,58,39,33,28,35,34,17,45,24,30,1,58,45,25,35,41,47,58,6,45,56,15,
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4,51,33,23,6,4,38,27,13,56,48,53,53,33,8,19,44,22,0,14,35,14,30,3,2

0,51,12,17,57,38,24,6,60,34,29,9,9,24,38,18,30,43,10,6,44,60,27,11,

36,48,55,50,18,46,3,29,36,33,3,38,22,23,44,44,35,11,51,24,11,50,50

,59,24,17,35,12,56,26,16,39,9,56,35,50,56,37,60,5,45,17,32,35,50,4

8,39,60,32,6,58,34,43,14,24,5,30,58,18,37,54,25,54,17,22,33,47,14,

26,32,46,53,15,18,36,23,1,47,49,9,20,21,5,43,33,51,39,22,56,35,53,

56,10,59,21,44,26,36,14,34,59,21,2,59,49,17,50,12,28,6,21,18,38,19

,8,4,10,12,24,9,4,60,16,28,32,31,14,36,60,33,48,11,15,11,60,23,45,2

7,3,18,55,55,19,48,59,16,32,16,33,34,21,16,4,5,12,30,43,8,26,12,53,

53,52,12,47,31,24,30,29,30,46,2,0,49,16,38,14,19,24,33,37,25,38,60

,56,31,38,54,2,59,43,37,11,13,24,12,27,9,50,60,32,15,51,37,10,44,5

6,13,37,32,55,39,28,47,55,41,10,39,28,41,14,1,35,22,36,20,46,42,52

,10,19,30,55,56,54,0,39,4,38,19,7,58,28,36,14,19,59,42,21,26,33,28,

39,31,27,28,30,5,27,1,45,40,25,32,34,35,42,30,22,29,35,59,20,39,21

,10,24,10,5,21,28,15,36,46,41,46,54,24,54,33,60,34,59,14,17,22,26,

41,31,35,24,42,60,3,28,53,22,59,54,48,57,41,30,2,1,15,19,29,6,13,3

8,57,37,41,5,55,51,17,52,2,25,49,41,55,38,44,14,8,33,31,2,57,39,32,

5,38,29,24,60,17,18,15,46,4,54,33,7,35,42,34,11,8,9,35,24,29,47,31,

22,53,11,4,12,55,60,44,47,16,2,53,14,41,1,26,60,27,24,14,9,31,46,5

7,29,52,41,20,55,7,35,30,17,10,16,53,36,47,11,28,42,27,52,5,13,7,5

2,31,42,56,20,59,23,19,14,21,2,19,2,40,2,46,28,11,37,43,51,32,14,4

9,22,11,43,11,5,30,59,18,4,38,33,27,17,6,56,3,15,17,40,8,40,37,8,27

,10,28,57,17,36,28,5,37,12,55,50,12,15,39,10,38,42,11,19,46,7,4,1,9

,7,47,11,16,5,45,9,36,50,19,60,1,2,11,30,23,21,3,8,38,56,29,54,41,1

6,2,19,44,9,17,6,16,36,28,57,24,60,41,25,49,47,45,21,12,36,13,2,49,

15,44,43,27,55,55,23,18,58,23,45,4,1,17,25,55,20,10,21,23,35,50,43

,34,16,59,51,14,57,10,44,48,27,40,45,47,30,60,60,17,32,19,12,49,19

,7,34,58,27,34,1,16,10,18,5,54,60,2,0,60,0,58,58,58,33,44,7,8,36,17,

17,41,60,42,41,38,51,41,32,54,53,20,25,33,16,9,43,52,10,23,8,57,11

,38,33,7,30,34,36,23,21,44,41,7,15,22,20,55,56,22,18,9,55,6,9,21,34

,6,49,6,49,3,41,4,40,11,58,21,1,19,44,31,53,49,35,4,54,40,20,39,55,

50,44,6,20,56,60,12,58,35,29,0,40,26,60,41,50,20,29,55,50,5,25,17,

31,19,16,7,59,18,25,38,24,8,22,31,36,47,16,60,23,6,49,16,33,34,31,

57,11,1,54,60,20,46,37,60,58,9,14,44,35,30,13,50,32,42,17,0,44,9,2,



871 
 

TRANSFORMANDO SEQUENCIAS CAÓTICAS EM NOTAS MUSICAIS: MAPAS: LOGÍSTICO, CÚBICO, 
QUADRÁTICO E SENOIDAL. p. 856-872. 

  
 

3,44,18,45,25,38,25,14,56,10,26,57,39,0,40,49,43,37,57,21,16,14,40

,39,28,19,43,5,60,44,9,13,54,15,26,50,14,5,11,25,2,51,15,16,57,56,1

4,0,46,1,3,5,43,48,25,5,44,26,13,9,24,0,44,14,20,0,60,54,24,55,55,1

0,41,21,41,5,38,12,28,37,55,33,54,53,14,37,60,36,55,41,47,60,24,6,

34,49,7,2,36,12,14,38,40,19,28,19,30,35,37,30,49,6,13,25,40,35,9,4

1,32,46,22,29,48,15,43,13,52,24,38,39,3,17,4,36,60,58,29 

 

Conclusão 

 
Através deste artigo podemos concluir que é possível haver novas 

relações entre a música e as sequências caóticas. A sequência caótica 

demonstrada, através das suas propriedades e de seus mapas á possibilidade 

de associá-la às notas musicais.  

Desta forma as sequências caóticas de uma forma geral 

tornassem mais uma forma de mostra a interdisciplinaridade entre a 

matemática e a música, assim como as frações e outras associações. Com 

tudo vale ressaltar a grande relação da música com a física, no campo sonoro 

– acústica, timbre e Hz.  

Com isso as “notas caóticas”, se torna uma grande relação entre 

a matemática e a música, no campo matemático associações, no campo 

musical composição. Devido a isso podemos dizer que este trabalho se torna 

uma relação interdisciplinar de associação/composição.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história mostra que não existe um fórmula exata para que um país 

consiga prosperar – se de forma que todos os seus habitantes possam ter um 

vida digna e segura. Filósofos, pesquisadores, economistas tentam explicar o 

método mais eficaz para que todos os indivíduos possam ter acesso a saúde, 

educação, renda, lazer, de forma digna.  

Além da inclinação cultural, característica de cada país, a postura 

política e econômica é decisiva para o seu sucesso. Pensadores clássicos 

defendiam o capital e a busca pelo lucro como o elemento principal de 

prosperidade de uma economia. Já, os críticos dessa corrente de pensamento, 

alegam que a busca pelo acumulo de capital trás consequências negativas e 

atrapalham a prosperidade econômica de uma sociedade.  

É a partir desses pensamentos que governantes e chefes de Estado 

tomam  suas decisões econômicas, imaginando que a postura adotada consiga 

fornecer aos indivíduos toda a estrutura necessária para que tenham acesso, 

de forma justa, aos direitos básicos do individuo para se viver em sociedade.   

Entretanto o sucesso econômico de uma sociedade não depende 

somente da postura política adotada pelos seus governantes, mas de outros 

fatores como: guerras, crenças religiosas, clima, cultura histórica presente em 

cada país, etc.  

Um fator, defendido pela escola Austríaca de economia como o 

responsável pela prosperidade de uma sociedade, é a liberdade do indivíduo. 

Essa corrente de pensamento defende a presença mínima, ou até mesmo, 

inexistente de políticos para controlar a vida dos indivíduos e a economia de 
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uma sociedade. Vislumbram o empreendimento individual dos agentes, a partir 

de um Estado que garanta os direitos de propriedade e o cumprimento dos 

contratos entre os atores. Neste caso, o individuo tem o livre arbítrio para fazer 

o que quiser com os frutos colhidos de sua produção e, cabe a ele, buscar 

satisfazer as suas necessidades, de acordo com a sua escolha por bens e 

serviços disponíveis pelo mercado.   

O Brasil foi, durante muitos anos, colônia de exploração de Portugal. 

Através de muita disputa interna, conseguiu sua independência e depois de 

séculos a democracia popular, através do direito ao voto, passando a escolher 

o político responsável por ditar os rumos da economia.  Portanto, o Brasil é um 

país com uma história política forte e intervencionista.  A exploração imposta 

por Portugal deixou uma herança cultural de submissão e dependência aos 

indivíduos, que restringe, até nos dias atuais, a liberdade individual da 

sociedade.   

Esta proposta de monografia como objetivo geral descrever os 

conceitos de liberdade econômica e de desenvolvimento, com viés 

socioeconômico. Tem como objetivo específico analisar e discutir o caso 

brasileiro, a partir da sua atual colocação nos ranking mundiais de liberdade 

econômica e desenvolvimento humano.    

Os capítulos dessa monografia serão assim escritos: no primeiro 

será exposto o conceito de “liberdade econômica”. No segundo capitulo será 

exposto o conceito de “desenvolvimento”. No terceiro capitulo será descrito o 

grau de liberdade econômica dos países mais e menos desenvolvidos, a partir 

dos índices referenciais acerca do assunto, com o objetivo de analisar e 

discutir, especificamente, a colocação brasileira e comentar as consequências 

da sua nota.   

A pesquisa será de caráter descritivo e exploratório, com a 

fundamentação dos conceitos produzida á partir de um referencial bibliográfico  

em livros, artigos científicos e sites que abordem a temática proposta. Para 

analisar o grau de liberdade dos países será necessário usar os dados do 

Index of Economic Freedom (Índice liberdade economica) elaborado pela 

Fundação Heritage, com sede nos EUA. Para analisar o grau de 
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desenvolvimento dos países será necessário usar os dados do IDH, elaborado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).   

 

1 – LIBERDADE ECONÔMICA  

 

De acordo com Mises (1999) “liberdade é a oportunidade concedida 

ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar sua vida segundo 

sua própria vontade”. O autor acima quer transmitir que o individuo livre, desde 

o sua origem já possui o direito de fazer o que lhe for pretendido, desde que 

não ultrapasse os limites individuais  de outros indivíduos.  

Existem várias pessoas que ocupam profissões liberais, nas artes, 

nas ciências e na política, que tiveram sua origem na pobreza. O capitalismo 

oferece essa oportunidade, a quem quiser ser bem-sucedido, em qualquer 

sistema social, mas para isso é preciso vender a apatia, o preconceito e a 

ignorância. (MISES, 1999) 

Apesar de haver variações na proposta liberal, tradicionalmente o 

conceito de liberalismo está vinculado á um Estado mínimo, exercendo um 

papel de polícia, defesa militar e judiciário, o restante fica atribuído ao setor 

privado da economia: educação, saúde, relações trabalhistas, preços, 

mercados e moeda (FEIJÓ, 2007). 

Clark (1967) classifica que a expressão “liberdade” possui dois 

segmentos, o primeiro é o não-econômico que inclui: liberdade de expressão, 

de pensamento e de religião. O segundo segmento, que é o que nos interessa, 

é o econômico, inclui a liberdade de escolha, pelos consumidores, de ocupação  

profissional e dos bens econômicos e a liberdade do indivíduo contra o domínio 

arbitrário, dentro da profissão escolhida.  

Para Robbins (1971) o sistema de liberdade econômica está dividido 

entre consumidores e produtores. Representados pela figura de cidadãos, os 

consumidores, num sistema liberal, pode comprar o que mais lhe agrada e 

deseja. Os produtores, na figura de trabalhadores ou proprietários e 
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organizadores dos meios de produção, podem empregar a sua produtividade 

de maneira que, em seu juízo, lhes proporcionem o máximo lucro em dinheiro 

ou satisfação.  

A liberdade econômica é o direito fundamental de toda pessoa 

controlar o seu próprio trabalho e propriedade. Em uma sociedade 

economicamente livre, os indivíduos são livres para trabalhar, consumir e 

investir de qualquer forma que quiserem, sem restrições por parte do Estado. 

(FUNDAÇÃO HERITAGE. Disponível em: http//: www.heritage.org). 

Iorio (1997) cita em sua obra que, os grandes economistas, 

possuidores do prêmio Nobel de economia,  como Adam Smith, Buchanan, 

Friedman, Shultz, Coase, Stigler,  alegaram que a riqueza das nações 

depende, de um cenário garantidor de liberdade e direitos individuais, e que, 

proporcione o exercício autônomo, criativo, inventivo, dos agentes econômicos, 

diante do problema da escassez.  

[...] Todo liberal, caracteriza – se em dois sentidos: como homem que se 
distingue pela franqueza de espírito e uma conduta justa, e cujos objetivos 
são a liberdade, a justiça e a verdade; e também, como homem que 
acredita que certas crenças e normas específicas salvaguardarão melhor a 
liberdade e darão maior amplitude a justiça social [...]  
(GREENE, 1957, pág 26) 

 

O papel do governo em uma sociedade livre é proteger o direito de 

liberdade, bem como os frutos do trabalho de cada indivíduo, que deve ser 

somente seus, cabendo ao governo não ficar com nenhuma parte (PAUL, 

2013). 

Para Mises (1999) o intervencionismo não tira toda a liberdade dos 

cidadãos. Mas, cada uma de suas medidas diminui um pouco a liberdade e 

restringe a atividade econômica.  

  

http://www.heritage.org/
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[....] “Entre os anos 1970 e 1980, os teóricos do chamado neoliberalismo 

defendiam que a interferência do Estado na economia impedia seu livre 

desenvolvimento e sua prosperidade. Eles afirmavam que á medida que as 

sociedades cresciam, o custo de oferecimento de um serviço público de 

qualidade aumentava demais, exigindo políticas de pesadas cargas 

tributárias, o que provocava grande insatisfação social” [....] 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, pág 5). 

Paul (2013) diz que o conceito de liberdade poderá ser destruído, no 

que diz respeito aos direitos á vida, á liberdade e a propriedade, a partir do 

momento que uma ação de um governo local ou mundial, determinar ou forçar, 

seja por qualquer motivação, o objetivo de livrar todos os humanos de 

necessidades e medo. Para Paul (2013), o governo usa as necessidades e o 

medo, para se tornar útil e requisitado na medida  em que os indivíduos os 

sentem.  

O liberalismo visa o bem-estar de todos e não de um grupo isolado. 

“Historicamente, o liberalismo foi o primeiro movimento político que almejou a 

promoção do bem – estar de todos, e não de grupos específicos” (MISES, 

2010). 

Segundo Mises (2010), o liberalismo possui o mesmo objetivo do 

socialismo, no sentido de lutar pelo bem – estar de todos e não em detrimento 

de um objetivo específico, mas no que diz respeito aos meios escolhidos para a 

consecução do objetivo, o liberalismo e o socialismo se diferem.  

[...] “ A educação é mais eficiente num ambiente com liberdade. As 

conquistas tecnológicas da medicina requerem a pesquisa livre e a 

premiação da iniciativa, o que funciona melhor em economia de mercado. 

Em suma, o ambiente de liberdade favorece o desenvolvimento de 

tecnologias para o avanço social” [...] (Feijó, 2007, pág 25 e 26). 

Para calcular o grau de liberdade econômica do Brasil, foi usado o 

index of economic freedom (índice de liberdade econômica) desenvolvido pela  

Fundação Heritage, com sede em Washington (EUA), que avalia, anualmente, 

o nível de liberdade econômica dos países através de um índice que vai de 0 a 

100, composto por dez categorias, que são elas: 
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ESTADO DE DIREITO  
 

• Direito de propriedade: é uma avaliação da capacidade dos indivíduos 

para acumular propriedade privada, garantido por leis claras que sejam 

plenamente aplicadas pelo Estado. Ele mede o grau em que as leis de um 

país protegem os direitos de propriedade privada e do grau em que seu 

governo impõe essas leis. Também avalia a probabilidade de que a 

propriedade privada será expropriada e analisa a independência do poder 

judicial, a existência de corrupção dentro do sistema judicial, bem como a 

capacidade de indivíduos e empresas para cumprir os contratos. 
 

• Liberdade de corrupção: A corrupção corrói a liberdade econômica 

através da introdução de insegurança e incerteza nas relações 

econômicas. A pontuação para este componente é derivada principalmente 

da Transparency International Corruption Perceptions Index (índice de 

transparência para a percepção da corrupção), que mede o nível de 

corrupção em 178 países. 
 

A LIMITAÇÃO DO GOVERNO 
 

• Liberdade Fiscal: Ele inclui tanto a carga fiscal direta em termos das taxas 

de imposto e sobre os rendimentos individuais e corporativos, além dos 

tributos e o montante global da receita fiscal em percentagem do PIB. 
 

• Gastos públicos: Este componente considera o nível das despesas do 

governo como percentual do PIB. Os gastos do governo, incluindo o 

consumo e transferências. 
 

 
EFICIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO  
 
• Liberdade de empresas: Liberdade de empresas é uma medida 

quantitativa capaz que serva para calcular o tempo e o custo para iniciar, 
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operar e fechar uma empresa, bem como a eficiência do governo no 

processo de regulamentação.  
 

• Liberdade de trabalho: uma medida quantitativa que mede a 

regulamentação do mercado de trabalho de um país. Ele analisa  dados 

dos salários mínimos; leis que inibem demissões; exigências de 

indenizações; etc.   
 

• Liberdade monetária: combina uma medida de estabilidade de preços 

(controle da inflação) com uma avaliação sobre o controle de preços. A 

estabilidade de preços sem intervenção microeconômica é o estado ideal 

para o mercado livre.  
 

ABERTURA DE MERCADO 
 

• Liberdade de comércio: é uma medida composta pela ausência de 

barreiras tarifárias e não-tarifárias que afetam as importações e 

exportações de bens e serviços. 
 

• Liberdade de investimentos: Em um país economicamente livre, não 

haveria restrições sobre o fluxo de capital de investimento. Indivíduos e 

empresas seriam autorizados a movimentar seus recursos dentro e fora de 

atividades específicas, tanto a nível interno e através das fronteiras do 

país, sem restrição. Esse ideal do país receberia uma pontuação de 100 

na liberdade de investimento componente do Índice de Liberdade 

Econômica. 
 

• Liberdade financeira: é uma medida da eficiência bancária, bem como da 

independência do governo no setor. A propriedade estatal dos bancos e 

outras instituições financeiras, tais como as seguradoras e os mercados de 

capitais reduz a competição e, geralmente, reduz o nível de serviços 

disponíveis. Em um ambiente bancário e financiamento ideal, onde existe 

um nível mínimo de interferência do governo, a supervisão do banco 

http://www.heritage.org/index/investment-freedom
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central independente e  a regulamentação das instituições financeiras 

estão limitadas a execução das obrigações contratuais e preveni a 

fraude. O crédito é alocado em condições de mercado, e que o governo 

não possui instituições financeiras. As instituições financeiras fornecem 

vários tipos de serviços financeiros a particulares e empresas. Os bancos 

são livres para estender o crédito, aceitar depósitos e as operações em 

moeda estrangeira. Instituições financeiras estrangeiras operar livremente 

e são tratados da mesma forma as instituições nacionais 
 

Países com nota entre oitenta (80) e cem (100) são considerados 

livre, entre 70 e 79,9 são considerados com boa liberdade, entre 60 e 69,9 são 

considerados países com liberdade moderada, de 50 a 59,9 são considerados 

com pouca liberdade e, de 0 a 49,9, são considerados países repressores. 

(HERITAGE FOUNDATION – Disponível em http://www.heritage.org) Acesso 

em 25 de maio de 2015.  

Fundada em 1973, a missão da fundação Heritage é "formular e 

promover políticas públicas conservadoras baseadas no princípio do livre 

mercado, governo limitado, liberdade individual, valores tradicionais e uma forte 

defesa nacional" 

(HERITAGE FOUNDATION – Disponível em http://www.heritage.org) Acesso 

em 25 de maio de 2015. 

 

 

 

2 - DESENVOLVIMENTO  

 

O conceito de desenvolvimento se diferencia do conceito de 

crescimento, por possuir características mais completas em sua análise.  O 

desenvolvimento , é considerado mais qualitativo pois, inclui uma melhor 

distribuição dos recursos nos setores da economia, altera a composição do 

produto, como propósito principal de melhorar os indicadores de bem-estar 

econômico e social.  O crescimento é  classificado a partir de um aumento 

http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
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contínuo da renda per capita durante um período determinado período 

(VASCONCELLOS; GARCIA,  1998). 

Clemente (1994) diz que para avaliar o desenvolvimento de forma 

ampla seria necessário analisar vários aspectos, destacando o econômico, o 

social, o político e o cultural. Entretanto, os representantes do nível de vida da 

população são os aspectos econômico e social, tendo que ser analisados em 

conjunto, devido á dificuldade de desmembra –los de forma satisfatória.   

Furtado (1980) explica que o desenvolvimento pode ser entendido 

como: a evolução do sistema social de produção, através de melhorias na sua 

produtividade; como o grau de satisfação das necessidades humanas; e com o 

atendimento de interesses de grupos dominantes. Portanto este autor define o 

desenvolvimento como “um processo de mudança social pelo qual um número 

crescente de necessidades humanas, preexistentes ou criadas pela própria 

mudança, são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo 

decorrente da introdução de inovações tecnológicas.”  

A ciência fornece subsídios necessários para as inovações 

tecnológicas, contudo, o seu avanço está inter-relacionado com a maior 

abundância de bens e serviços, concebidas pelo desenvolvimento. Contudo, é 

relevante que se promovam condições para o avanço do progresso da ciência, 

com concepções atualizadas para o desenvolvimento econômico de um 

sociedade  (FURTADO, 1964). 

Ainda para Furtado (1964), as inovações tecnológicas, essenciais ao 

desenvolvimento, modificam a estrutura do sistema da produção e influenciam 

modificações em toda a estrutura social.  A inovação tecnológica consegue 

provocar um aumento do produto e criar um excedente que a sociedade pode 

utilizar para aumentar a capacidade produtiva e melhorar o bem – estar social. 

Souza (2012) analisa que o desenvolvimento não pode ser estudado 

somente sob os prismas socioeconômicos, deve - se também considerar a 

preservação do meio ambiente. O crescimento acelerado utiliza - se de 

recursos naturais não renováveis indispensáveis para a sobrevivência humana, 
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portanto é necessário que se busque um “crescimento sustentável”  que 

preserve o meio ambiente. Só assim é possível  conseguir o desenvolvimento. 

Os indicadores mais utilizados para medir o desenvolvimento são, a 

renda per capita e o PIB per capita mas, por serem valores médios e somente 

econômicos,  se tornam deficientes quando, principalmente, não somam à sua 

análise, outros indicadores que possam conter informações sobre a distribuição 

da renda (CLEMENTE, 1994). 

O índice para calcular o grau de desenvolvimento do Brasil, neste 

trabalho, é o IDH (índice de desenvolvimento humano, como é popularmente 

conhecido) criado por Mahbub ul Haq, com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. 

Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, 

o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma 

representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no 

mundo para se viver" (PNUD – Disponível 

em http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH) acesso 

em 25 de Abril de 2015.  

                  Os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) 

são mensurados da seguinte forma: 

• Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 

 

• O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos 

de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação 

recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a 

expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a 

vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um 

criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os 

padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade 

permanecerem os mesmos durante a vida da criança; 

 

http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH
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• E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) 

per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, 

em dólar, tendo 2005 como ano de referência. 

 

Publicado pela primeira vez em 1990, o índice é calculado 

anualmente. Desde 2010, sua série histórica é recalculada devido ao 

movimento de entrada e saída de países e às adaptações metodológicas, o 

que possibilita uma análise de tendências. Aos poucos, o IDH tornou-se 

referência mundial. A escala do IDH é de zero á um. Países com nota de 0,80 á 

1 são considerados com o desenvolvimento humano muito alto, com nota de 

0,70 a 0,799 os países são considerados com alto desenvolvimento humano, 

de 0,55 a 0,699 são de médio desenvolvimento humano e, de 0,01 á 0,549 são 

países considerados com baixo desenvolvimento humano.  

(PNUD – Disponível 

em http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH)  

Acesso em 25 de maio de 2015.  

 

 

 

 

3 - UMA ANÁLISE DO BRASIL  

 

No quadro 1, foram  selecionados os quinze (15) países 

considerados mais desenvolvidos, pelo IDH de 2013, e as suas respectivas 

classificações no índice de liberdade econômica, desenvolvido pela Fundação 

Heritage. Foi possível analisar que, dos quinze países mais desenvolvidos, 

33% são considerados livres e 67% são considerados com boa liberdade. 

Portanto, os países desenvolvidos possuem liberdade econômica.  

 

QUADRO 1 – Análise de liberdade econômica dos países com maior IDH 
em 2013 

http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH
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2013 15 países - IDH MUITO ALTO NOTA INDEX OF ECONOMIC FREEDOM  NOTA  
          
1 Noruega 0,944 Boa liberdade 70,5 
2 Austrália 0,933 livre 82,6 
3 Suíça 0,917 livre 81 
4 Países Baixos 0,915 Boa liberdade 73,5 
5 Estados Unidos 0,914 Boa liberdade 76 
6 Alemanha 0,911 Boa liberdade 72,8 
7 Nova Zelândia 0,91 livre 81,4 
8 Canadá 0,902 Boa liberdade 79,4 
9 Singapura 0,901 livre 88 
10 Dinamarca 0,9 Boa liberdade 76,1 
11 Irlanda 0,899 Boa liberdade 75,7 
12 Suécia 0,898 Boa liberdade 72,9 
13 Islândia 0,895 Boa liberdade 72,1 
14 Reino Unido 0,892 Boa liberdade 74,8 
15 Hong Kong 0,891 livre 89,3 

Quadro 1 – Desenvolvido pelo autor  

Da mesma forma, para comprovar a existência de influência que o 

nível de liberdade econômica exerce sobre o nível de desenvolvimento dos 

países, que o quadro 2 relacionou os quinze países considerados menos 

desenvolvidos (IDH baixo) e a sua respectiva classificação de liberdade 

econômica. Foi possível analisar que 53% dos países, com IDH baixo, 

possuem pouca liberdade, 7% possuem uma liberdade econômica moderada e 

40% são repressores.  

 

QUADRO 2 – Análise de liberdade econômica dos países com menor IDH 
em 2013  

2013 15 PAÍSES - IDH BAIXO  NOTA INDEX OF ECONOMIC FREEDOM  NOTA  
          
1 Nepal 0,54 Pouca liberdade  50,4 
2 Paquistão 0,537 Pouca liberdade  55,1 
3 Quênia 0,535 Pouca liberdade  55,9 
4 Suazilândia 0,53 Pouca liberdade  57,2 
5 Angola 0,526 Repressor  47,3 
6 Mianmar 0,524 Repressor  39,2 
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7 Ruanda 0,506 Repressor  64,1 
8 Camarões 0,504 Pouca liberdade  52,3 
9 Nigéria 0,504 Pouca liberdade  55,1 
10 Iêmen 0,5 Pouca liberdade  55,9 
11 Madagascar 0,498 Liberdade moderada  62 
12 Zimbabué 0,492 Repressor  28,6 
13 Papua-Nova Guiné 0,491 Pouca liberdade  53,6 
14 Ilhas Salomão 0,491 Repressor  45 
15 Comores 0,488 Repressor  47,5 

Quadro 2 – Desenvolvido pelo autor  

Portanto, a partir dos quadros um e dois é possível perceber que há 

influência direta do grau de liberdade econômica no seu processo de 

desenvolvimento (a partir do IDH) ou seja quanto mais um país é livre, maior a 

chance de ser um país desenvolvido, entretanto, quanto mais repressor um 

país é, maior as chances de ter um baixo nível desenvolvimento.  

Com relação ao Brasil, a partir do quadro 3 é possível analisar que 

em nenhuma das dez categorias este país obteve a classificação “livre” ou “boa 

liberdade”. Isso sugere que, num contexto geral o Brasil é um país com pouca 

liberdade (média 56,6), o que acaba influenciando diretamente no seu processo 

de desenvolvimento.  

A Noruega (1º no ranking do IDH do 2013), das dez categorias, sete 

são consideradas com moderada liberdade, boa liberdade ou livres. As três 

categorias consideradas com baixa liberdade são: “gastos do governo”,  

“liberdade fiscal”, “Liberdade no trabalho”. Isso porque naquele país há uma 

alta carga tributária e altos gastos do governo, entretanto toda a arrecadação é 

convertida na oferta de serviços públicos de qualidade, sem taxas de 

corrupção, o que o faz um país exemplo num modelo de liberdade, como o 

Estado garantindo o Direito mínimo da população.  

Já o Nepal (145º no ranking do IDH do 2013) estava em situação 

oposta da Noruega, no que diz respeito a liberdade econômica. Das dez 

categorias, cinco não possuem nenhuma liberdade e, as duas que possuem 

boa liberdade “Liberdade Fiscal” e “Gastos do Governo” são influenciadas 

negativamente pela categoria “liberdade de corrupção”. Portanto esse país é 
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considerado quase “repressor”, isso faz com que o Nepal não consiga se 

desenvolver e melhorar sua colocação no IDH.  

Quadro 3 – Análise do Brasil em comparação com o melhor país mais 
desenvolvido e o melhor de baixo desenvolvimento (2013) 

INDEX OF ECONOMIC FREEDOM 2013 BRASIL 114º NORUEGA 27º    NEPAL 152º  
        

DIREITOS DE PROPRIEDADE  50 90 30 
LIBERDADE DE CORUPÇÃO  42 86 31 

GASTOS DO GOVERNO 50,9 43,8 88,9 
LIBERDADE FISCAL  68,4 52,1 85,6 

LIBERDADE PARA FAZER NEGÓCIOS 53,6 92,1 65,7 
LIBERDADE NO TRABALHO  52,1 48,2 44,3 

LIBERDADE MONETÁRIA 69,4 81,7 70,5 
LIBERDADE NO COMÉRCIO 69,6 89,4 61,8 

LIBERDADE PARA INVESTIMENTOS 50 75 5 
LIBERDADE FINANCEIRA  60 60 30 

        
MÉDIA 56,6 71,8 51,3 

        
  79º  - IDH 2013 1º - IDH 2013 145º - IDH 2013 
        
Quadro 3 – Desenvolvido pelo autor  

De acordo com a Fundação Heritage (2013), o relatório abaixo 

justifica as todas as notas obtidas nas quatro grandes categorias, do índice de 

liberdade econômica do Brasil: 

ESTADO DE DIREITO: O descontentamento do público com os 

novos estádios da Copa do Mundo financiados pelo Estado, enquanto os 

serviços públicos continuam deficientes, o que indica que 85 por cento dos 

brasileiros desaprovam as políticas do presidente Rousseff sobre a corrupção e 

a criminalidade. O Judiciário é ineficiente e sujeito à influência política e 

econômica. O sistema judicial é geralmente sobrecarregados, e disputas 

contratuais pode ser demorado e complexo. 

GOVERNO LIMITADO: A taxa de imposto de renda individual é 

superior a  27,5 por cento. A taxa de imposto é superior a 34%, inclui um 

imposto de 15 por cento das empresas, uma sobretaxa corporativa, e um 9 por 
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cento das contribuições sociais imposto sobre o lucro líquido. Há outros tributos 

federais, estaduais e municipais. A carga tributária é equivalente a 35,3 por 

cento do rendimento nacional. A despesa pública é igual a 40,4 por cento do 

PIB, e a dívida pública equivale a 66 por cento da economia. 

EFICIENCIA NA REGULAMENTAÇÃO: Os progressos na reforma 

do quadro regulamentar tem sido desigual. Obstáculos burocráticos incluem 

longos processos para lançar um negócio e obtenção de autorizações. O custo 

não-salarial de empregar um trabalhador aumenta o custo de fazer negócios, e 

regulamentações trabalhistas continuam rigorosas. A inflação tem vindo a 

aumentar desde 2011, e o governo impôs controles de preços economicamente 

distorcionário e subsídios 

ABERTURA DE MERCADOS: Tarifa média do Brasil é de 7,7 por 

cento. O governo tem trabalhado para melhorar os procedimentos aduaneiros, 

mas as barreiras não-tarifárias impedem as importações de bens e serviços. O 

investimento estrangeiro na aviação, seguros e outros setores é limitada. O 

setor financeiro é diversificado e competitivo, mas o papel do Estado continua a 

ser significativo. Bancos estatais controlam mais de um quarto de ativos e 

empréstimos diretos para determinados setores preferenciais. 

 

 
CONCLUSÕES PARCIAIS 

O objetivo geral desse trabalho é descrever o conceito de Liberdade 

econômica e desenvolvimento humano. Além dos conceitos, estre trabalho 

expos os índices, mundiais,  de liberdade econômica e desenvolvimento 

humano (IDH). Os objetivos específicos eram descrever a situação brasileira no 

índice de desenvolvimento humano (IDH), relacionar a sua respectiva 

colocação no índice de liberdade econômica e comentar as categorias que o 

faz estar nesta colocação.  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), em 2013, o Brasil ficou em 79º no ranking mundial 
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de desenvolvimento. O PNUD, avalia o grau de desenvolvimento dos países de 

acordo com um índice, em uma escala de 0 a 1, criado para contrapor o PIB 

Percapita, que só avaliava as condições econômicas de uma localidade.  

No mesmo ano (2013), o índice de liberdade econômica, 

desenvolvido pela Fundação Heritage, categorizou o Brasil com pouca 

liberdade. A partir da pontuação das suas categorias foi possível perceber que 

há uma média liberdade em todas categorias, o que faz o Brasil manter – se 

com status de país emergente, entretanto a média liberdade o faz ficar distante 

dos países mais livres e, consequentemente mais desenvolvidos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente proposta nasceu pelo interesse em compreender e debater os 

reflexos da pós-modernidade na constituição do sujeito e a influência da linguagem 

publicitária nas relações sociais. Em contrapartida, analisando as variadas vertentes 

teóricas sobre a pós-contemporaneidade, pretendeu-se também refletir a influência 

desse paradigma social na linguagem da publicidade, por meio da análise de 

anúncios que trazem à luz o apelo à corrida pelas novas tecnologias. 

Por meio da análise de dados estatísticos de índices da internet e do uso de 

dispositivos móveis no Brasil, foi possível visualizar a relevância da tecnologia da 

informação e da comunicação, em especial a mobile, na rotina do homem pós-

moderno. 

Desta maneira, a partir de um olhar semiótico, de vertente greimasiana, foi 

realizada a reunião de conceitos teóricos, promovendo uma leitura dos sinais da 

pós-contemporaneidade contidos na mensagem de anúncios de dispositivos móveis 

e refletir quais os efeitos que esta tendência estética exerce, tanto na linguagem 

publicitária quanto na postura do sujeito atual. 

Por fim, com base neste estudo, foi verificado o perfil do sujeito, constituído a 

partir da linguagem publicitária, de acordo com suas práticas de consumo. 
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1 NAVEGANDO NA SOCIEDADE PÓS-CONTEMPORÂNEA 

 

Navegar é o termo significativo para definir a maneira de observar a 

sociedade pós-contemporânea, a partir do diagnóstico psicossocial de Zygmunt 

Bauman, um dos representantes da sociologia atual, precursor da análise das 

relações sociais, usando como metáfora o estado líquido da matéria: 

 A sociedade que entra no século XXI não é menos "moderna" que a 
que entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela é 
moderna de um modo diferente. O que a faz tão moderna como era 
mais ou menos há um século é o que distingue a modernidade de 
todas as outras formas históricas do convívio humano: a compulsiva e 
obsessiva, continua, irrefreável e sempre incompleta modernização; a 
opressiva e inerradicável, insaciável sede de destruição criativa (ou 
de criatividade destrutiva, se for o caso: de "limpar o lugar" em nome 
de um "novo e aperfeiçoado" projeto; de "desmantelar” "cortar” 
"defasar” "reunir" ou "reduzir” tudo isso em nome da maior 
capacidade de fazer o mesmo no futuro - em nome da produtividade 
ou da competitividade) (BAUMAN, 2001, p. 36). 

 

O período denominado pós-contemporâneo ou pós-moderno, de acordo com 

Santos (1986), iniciou-se em 1950, a partir da explosão da bomba atômica de 

Hiroshima, no Japão, e que simboliza, por meio da destruição, o perfil deste novo 

período, norteado pela sua característica de desconstrução sem limites morais, para 

dar lugar à construção do novo, sob a bandeira da evolução e da tecnologia, 

permitindo alardear a voz a comunicação.  

Para Castells (2006 apud SOARES, 2015), a transição da era Industrial para 

a era Informacional, acontece através de vários fatos, que modificam a sociedade 

em todos os âmbitos. Operários e trabalhadores antes vistos como meras forças de 

trabalho, atualmente são seres humanos capazes de pensar, refletir e modificar o 

meio em que vivem através do uso de sua inteligência. Gramsci (apud SOARES, 

2015) com sua teoria sobre os intelectuais “orgânicos” (ao contrário de outros 

filósofos contemporâneos como Marx), já enxergava, em meio à efervescência 

industrial do final do século XIX, sinais da modernidade líquida no proletariado. 

Pregava uma abertura a novas classes de intelectuais provenientes de todos os 

meios de produção, forjados pela dura realidade de seu ofício e pelas ideias 

libertadoras, baseadas nas crescentes reinvindicações das classes trabalhadoras.  
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Esta mudança se estendeu com influência avassaladora às artes, à ciência e 

à sociedade em geral, partindo dos Estados Unidos e Europa, os grandes centros 

tecnológicos mundiais, em resposta a um antigo e obsoleto modo de viver em 

sociedade, instituído principalmente pela religião e pelo Estado, que não 

corresponderam à necessidade de proteção inerente ao ser humano, prometida 

desde os primeiros ajuntamentos sociais. Conforme expõe Bauman (2001), o 

resultado da ação que a incerteza de um futuro e de um caminho a seguir e a sua 

reação perante a diluição dos anseios sociais de proteção, culminou na construção 

de muros, portões e fortificações para indivíduos ou grupos em comum, com teor 

extremamente simbólico, em se tratando dos valores de uma sociedade adaptada à 

instabilidade: 

Como muitas outras iniciativas dos poderes públicos, o sonho de pureza foi, 
na era da modernidade líquida, desregulamentado e privatizado; agir sobre 
esse sonho foi deixado para a iniciativa privada - local, de grupos. A 
proteção da segurança pessoal é agora uma questão de cada um, e as 
autoridades e a polícia local estão à mão para ajudar com conselhos, 
enquanto as imobiliárias assumem de bom grado o problema daqueles que 
são capazes de pagar por seus serviços (BAUMAN, 2001, p. 207). 

Em busca deste conceito de segurança, o homem contemporâneo procura se 

isolar das classes e grupos sociais, que não fazem parte de sua rede de 

relacionamentos. Como na antiguidade, verdadeiros fortes são construídos para 

abrigar essas novas comunidades. A exclusão e a segregação tornam-se cada vez 

mais aceitáveis na sociedade pós-contemporânea, por vezes intituladas de 

“segurança”, “proteção”, ou melhor, “opção de escolha” e respeito à “liberdade de 

expressão”. Sob o argumento da posse dos direitos fundamentais, o homem pós-

contemporâneo cria seu mundo particular. Com o seu poder de compra, todas as 

condições de vida que precisa para viver “dignamente” e a tranquilidade utópica de 

um mundo perfeito, são adquiridas e mantidas a qualquer custo. O papel do Estado, 

na sociedade contemporânea, é de supervisor do cumprimento dos direitos e 

deveres do indivíduo e arrecadador de recursos, para manutenção da máquina 

pública. Da mesma forma que retrata o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous 

Huxley, de 1932, em um mundo futurístico, a realidade ideal de muitos que trocam 

sua liberdade pela segurança, torna-se o inferno imposto a outros em um mundo 

esquecido e regido pela tecnologia messiânica. 
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Este posicionamento defensivo demonstra a tendência ao individualismo 

levado ao extremo, baseado em relações líquidas, impondo ao ser humano a 

condição de item descartável, com preço taxado e prazo de validade. Com a 

frustação da expectativa humana em relação à solidez, proposta pela ilusória 

segurança das instituições e sistemas até então estabelecidos, como a família, o 

mundo do trabalho, a igreja, o estado e os padrões comportamentais que ditavam as 

regras, um movimento quântico manifestou-se na sociedade, com uma visão mais 

voltada para a valorização do indivíduo como transformador e articulador do meio e 

muito menos volvido ao cidadão como ser valorizado, a partir de sua importância 

social. É fundamental compreender que esta valorização humana não tem base em 

princípios voltados a impulsos afetivos, baseia-se na realidade no sentido de 

contribuição e compartilhamento daquilo que se pode oferecer como individuo, ou 

seja, pessoas valem de acordo com sua influência social.  

Trocar é a palavra de ordem da atualidade, no sentido de substituir aquilo que 

não serve mais aos propósitos específicos para determinado momento. A sociedade 

pós-contemporânea, resguardada pela democracia elitista, conquistada em muitos 

países após duras revoluções, vive a era da troca como um bálsamo para todos os 

males. Troca-se tudo aquilo que incomoda, que não serve, que atrapalha, que 

machuca ou enfeia. Trocam-se instituições emperradas, produtos ultrapassados, 

tendências de moda, da arte, de comportamento. Mas igualmente trocam-se 

pessoas, sem qualquer peso moral, que não acompanham o ritmo esperado, sejam 

por motivos profissionais, afetivos, intelectuais, pela beleza, pela idade, pela etnia ou 

religião, simplesmente trocam-se para satisfazer a necessidade de um indivíduo ou 

grupo social que logo, iniciará o processo de troca novamente. 

Com as mudanças dos sistemas políticos absolutistas, principalmente 

ocidentais para sistemas mais democráticos, o florescimento das ciências, o advento 

da tecnologia, os grandes avanços nos meios de produção e condições de trabalho, 

culminando no surgimento dos meios de comunicação, trouxeram ao individuo pós-

contemporâneo, às ferramentas para acesso à informação e, a partir disso, 

aventurar-se como ser influenciador da sociedade. Ser interativo tornou-se uma 

característica deste novo homem “velocista”, que descobriu que acompanhar a 

velocidade das transformações é poder. Mas, para acompanhar a rapidez em que as 

mudanças mundiais aconteciam e continuam a acontecer, em todas as áreas do 
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conhecimento, o indivíduo foi levado a adaptar-se a esta corrida desenfreada para 

não ser atropelado por seu próprio “veículo de transporte”.  

Na era pré-moderna, conforme observa Bauman (2001), a noção de 

velocidade e aceleração baseava-se na máxima velocidade que nossas pernas 

poderiam atingir, ou ainda, que nosso meio de transporte, normalmente formado por 

cavalos, poderia acelerar. Atualmente, após tantas invenções de transportes para 

facilitar a locomoção humana, com a aceleração de uma distância a outra, de forma 

nunca antes imaginada, a postura do homem com relação ao tempo e ao espaço é 

completamente diferente ao do homem pré-moderno. 

De acordo com Bauman (2001, p.239) a sensação da diluição do sólido, 

estava presente já no século XIX, quando o filosofo inglês Ralph Waldo Emerson 

comparava o seu tempo como se os homens corressem sobre uma fina camada de 

gelo. Se parar ela racha, e se rachar o homem se afoga. A metáfora deste 

pensamento é que estamos no inverno, sem referências de como encontrar uma 

explicação ou solução que nos garanta a salvação perpétua. Esse é um diagnóstico 

do nosso tempo. Pessoas vivem “correndo” em nome de incertezas, muitas vezes 

sem saber para onde ou o real motivo, mas são forçadas a prosseguir, para 

simplesmente sobreviver diante de um mercado competitivo e um mundo em 

constate mutação. 

Em contradição ao sentimento de emancipação propulsor da modernidade 

líquida de Bauman (2001), o mesmo autor apresenta a versão apócrifa da Odisseia, 

a qual traz a imagem do marinheiro transformado em porco por um tipo de magia, 

que não queria ser desencantado por Ulisses, seu benfeitor, devido às 

consequências do peso e do preço da “liberdade humana”. 

Mackintosh (2001) expõe com propriedade a condição humana após a 

emancipação, segundo os remotos escritos da Torá judaica, que formam o antigo 

testamento Cristão.  

 

Satanás tinha enganado completamente a mulher; havia-lhe dito, “os vossos 
olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal”. Mas tinha 
deixado de fora uma parte importante da verdade, a saber, que 
conheceriam o bem sem o poder para o fazer; e que conheceriam o mal 
sem o poder de o evitar (MACKINTOSH, 2001, p. 40). 
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Temos, neste texto, o retrato do peso da liberdade que o esclarecimento de 

todas as coisas carrega. Eva desejou a sabedoria, o entendimento sobre o bem e o 

mal acreditando que isso a libertaria de uma suposta prisão gerada por sua própria 

ignorância. O resultado foi o fardo da compreensão de sua condição humana, de 

suas limitações físicas e intelectuais e das ameaças do mundo que a cercava. A 

libertação lhe trouxe a angústia de conhecer a verdade e ver toda sua imaginação e 

desejo limitados pela sua frágil condição de realização dos seus ideais. O retrato de 

um ser humano fragilizado por alcançar a emancipação, que tanto almejou, remete 

ao desejo coletivo a proteção ofertada por algo maior, representado por um Estado, 

ser ou sistema que o mantenha livre realmente da preocupação do “compreender” e 

lidar com o preço que o conhecimento pode lhe imputar. Esta ilustração está 

intimamente ligada ao princípio da realidade de Freud, traduzido por Bauman (2001): 

 

Sentir-se livre das limitações, livre para agir conforme os desejos, significa 
atingir o equilíbrio entre os desejos, a imaginação e a capacidade de agir: 
sentimo-nos livres a medida que a imaginação não vai mais longe do que os 
desejos e que nenhuma e nem os outros ultrapassam nossa capacidade de 
agir (BAUMAN, 2001, p. 27). 

 

Para Bauman (2001), esta visão hobbesiana de influência libertadora gerada 

pela submissão social, foi proposta por Emile Durkheim, a partir do qual, afirma-se 

que a emancipação e o desenvolvimento humano somente são alcançados por meio 

de duras sanções sociais aos indivíduos. Afirma-se que o homem entregue a si 

mesmo, é lançado em uma prisão primitiva e selvagem, e que sociedade com suas 

normas e regras é o antídoto que leva a civilidade e esta por sua vez, traz a lucidez 

libertadora. 

 

O indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua 
libertação. Para o homem a liberdade consiste em não estar sujeito às 
forças físicas cegas; ele chega a isso opondo-lhes a grande e inteligente 
força da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Ao colocar-se sob as asas 
da sociedade, ele se toma, até certo ponto, dependente dela. Mas é uma 
dependência libertadora; não há nisso contradição (BAUMAN, 2001, p. 27). 

. 



896 
 

Sheila Vasconcelos de Oliveira Silvério ; Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
 

Desta forma, a busca pela emancipação passa, por um processo 

escravizador, denominado por Bauman (2001) de “bênçãos mistas da liberdade”. 

Este conceito leva a questionamentos tais como: A liberdade pode ser considerada 

bênção ou maldição? Uma maldição mascarada de bênção, ou uma bênção temível 

como maldição? 

 

2 A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA PÓS-CONTEMPORÂNEA 

 

 A sociedade pós-contemporânea, desde seu início até a atualidade, vem 

sofrendo mutações e adaptações para sobreviver e acompanhar a evolução 

acelerada de um mundo criado, a partir de suas próprias concepções altamente 

mutáveis.  Na era da velocidade, paradigmas são construídos e descontruídos em 

segundos, devido principalmente ao ilimitado acesso à informação e à comunicação 

interativa. Porém, este processo de renovação contínua, segundo Bauman (2001), 

sempre se dá por meio das expectativas líquidas do indivíduo ou grupo social. 

O desenvolvimento tecnológico da era pós-contemporânea influenciou 

também os sistemas de produção, possibilitando a fabricação em grande escala de 

produtos cada vez mais aperfeiçoados e adaptados aos consumidores. Desta forma, 

a grande e variada oferta de produtos aqueceu o consumo e com isso, toda a 

efemeridade das relações líquidas da sociedade, ditaram as novas regras que 

determinariam as relações de consumo presentes na sociedade pós-

contemporânea.  

O reflexo da moderna sociedade de consumo, a mesma sociedade que, 

segundo Bauman (2001), não encontra mais meios de parar sua obstinada corrida e 

ainda menos capaz de ficar parada, baseia-se no conceito de obsolescência para 

quantificar o valor agregado ao produto consumido, isto é, enquanto determinadas 

tendências, modismos, estilos de vida, relacionamentos, pessoas, modos de pensar 

e agir forem importantes para o indivíduo, tal qual o produto será mantido ou 

descartado para dar lugar a novos produtos correlacionados aos novos interesses 

deste consumidor. 
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A própria publicidade é, de certa forma, fruto e mola propulsora deste 

processo de evolução do mercado de consumo e da comunicação. As novas formas 

de consumo exigiram dos fabricantes, mais do que alta qualidade e investimentos 

em tecnologia de produção, fez-se necessário compreender quem são seus clientes 

potenciais e quais as suas necessidades perante a realidade em que vivem. Para 

não sucumbirem perante a crescente concorrência e estarem fadados ao 

desaparecimento, foram levados a aprender a linguagem apropriada de cada classe 

de consumidor e a buscar técnicas de comunicação que propiciassem a 

segmentação deste público.  

Os meios de produção impulsores da modernidade líquida, munidos dos 

avanços científicos e tecnológicos para fabricação em massa de produtos de todos 

os gêneros, transformadores da sociedade por meio de novas relações de trabalho, 

influenciadores de novos comportamentos sociais, mudanças políticas e 

econômicas, depararam-se com um consumidor cada vez mais exigente devido à lei 

da oferta e da procura e do crescente acesso à informação, movido pelo hedonismo 

e pela busca da segurança acima de tudo, livre de opressões e estigmas que o 

limitem. 

O novo modo fluido e dinâmico de viver e interagir com o meio trouxe ao 

indivíduo a condição de consumidor pós-contemporâneo, e com isso são 

estabelecidas inúmeras interligações e possibilidades revertidas em necessidades 

diárias, supridas pelos produtos que ascenderam a ícones carregados de 

significados e valores referentes ao status social, autoafirmação, ambições 

profissionais, relações afetivas ou hedonismo. Para Solomon (2002), os indivíduos 

relacionam-se com o produto adquirido por meio de tipos de conexões diferentes, 

que podem ser de autoconceito, no qual o próprio produto favorece o 

estabelecimento de identificação com o consumidor; de nostalgia, o qual o produto 

opera como elo de ligação com o passado, trazendo experiências positivas; de 

interdependência quando o produto tem papel fundamental no dia a dia do 

consumidor; de amor, a partir da promoção de ligações afetivas vinculadas a 

paixões e a relações emocionais. 

Desta forma, a linguagem publicitária atua intensificando a personalização da 

mensagem ao indivíduo ou grupo segmentado, acompanha as tendências pós-



898 
 

Sheila Vasconcelos de Oliveira Silvério ; Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
 

contemporâneas de consumo, utilizando-se de signos de valor e assim adaptando a 

mensagem as concepções do seu público, tendo como base o estudo de estatísticas 

e técnicas de pesquisa para a geração de métricas que ofereçam a compreensão 

dos anseios do consumidor, a fim de criar e transmitir a mensagem publicitária de 

forma mais acertada e eficaz possível. Santaella (2007), em menção a Deleuze, 

destaca que hoje os territórios flutuantes são as novas formas de habitação do 

mundo. Muitas mudanças suscitadas e aplicadas à metodologia, à tecnologia e a 

sistemas pelo próprio homem para o aprimoramento dos processos e organização 

social sofrem constante revisão, a partir dos novos conceitos e valores, mas o 

fundamental seria rever a postura humana frente às necessidades de consumo: “Só 

pessoas fluidas, ambíguas, em estado de permanente devir, transformação e 

constante autotransgressão podem se adaptar a estes territórios” (SANTAELLA, 

2007, p. 17). 

De acordo com essas implicações, conhecendo as origens e os caminhos 

trilhados da sociedade pós-contemporânea, compreende-se que a fluidez norteia de 

forma fundamental e irrevogável a urgência da mutação da linguagem no mundo da 

comunicação publicitária. “Ter uma identidade fixa é hoje, neste mundo fluído, uma 

decisão, de certo modo, suicida” (BAUMAN, 2001, p. 11). 

A linguagem publicitária reconfigura-se e se ressignifica em tempo real, para 

não apenas ser comunicada e compreendida por seu público potencial, mas para 

atingir este consumidor e responder às suas expectativas em uma interação 

comunicativa, propiciada pela evolução midiática.  

O modo de se comunicar é fruto do meio em que se vive, tornando as 

relações mais ou menos significativas, a partir dos valores construídos e adquiridos. 

Cada indivíduo ou grupo social tem em sua forma de expressão, o reflexo da 

realidade vivenciada. A velocidade das transformações sociais não permite ao 

indivíduo ater-se durante um longo período às informações que têm acesso em 

qualquer formato de mídia. A publicidade, por sua vez, torna-se cada vez mais 

icônica, acompanhando as tendências sociais da fluidez, da rápida assimilação e 

associação e da convergência dos meios de comunicação e serviços. 

“Convergência: palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e 

sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura” (JENKINS, 2008, p. 14). 
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Neste contexto, a mesma mensagem publicitária pode trafegar em múltiplos 

formatos em variados sistemas midiáticos, por meio da convergência. 

A forma de abordagem publicitária aparece na era pós-contemporânea de 

forma cada vez mais compacta e simbólica, carregada de conceitos baseados na 

teoria cognitiva de Piaget, utilizando-se de técnicas para aprendizagem de consumo, 

a partir do uso da tecnologia. Da mesma forma que as ferramentas de pesquisa 

disponibilizadas pela tecnologia da informação oferecem detalhadamente o perfil de 

consumo do público potencial, proporcionando à publicidade a experiência da 

empatia, recursos tecnológicos promovem a conversão dessas informações na 

produção da linguagem publicitária, por meio de recursos audiovisuais convincentes, 

que não só seduzem, mas também doutrinam. 

 

3 ANÚNCIOS DE CELULARES, SOB UM OLHAR SEMIÓTICO 

 

A sociedade pós-contemporânea trouxe à publicidade o desafio da 

compreensão de seus padrões comportamentais em uma relação de mutualismo, na 

qual acontecem as relações de troca, sendo que ambas podem ser beneficiados 

pelo consumo. Sobre este processo Kotler cita a necessidade da realização de cinco 

condições: 

 

1. Há pelo menos duas partes envolvidas 
2. Cada parte tem algo que pode ser de valor para a outra 
3. Cada parte tem a capacidade de comunicação e entrega 
4. Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a oferta 
5. Cada parte acredita estar em condições de lidar com a outra 

(KOTLER,1996, p. 27). 

 

A necessidade de sobrevivência e de aceitação social no mundo pós-

contemporâneo, com todos os seus esquemas e códigos próprios gerados por 

indivíduos ou grupos sociais que, por sua vez, levam a infinitas combinações de 

desejos, opiniões, posturas, estilos, tendências e modismos, conectados em tempo 
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real a redes de informação, moldam, deformam e remodelam este consumidor tão 

inconstante, mas ao mesmo tempo tão previsível, quando se trata de definir que 

todos têm em comum a busca pela satisfação de seus desejos. Esses desejos 

tornam-se necessidades, a partir do momento em que o consumo é um fator 

decisivo para alcançar benefícios no campo emocional ou racional, ou seja, a posse 

do produto almejado influenciará direta ou indiretamente a promoção de 

relacionamentos, ascensão profissional, equilíbrio espiritual, status social entre 

outras situações que sejam vitais para a realização do consumidor como um 

indivíduo de sucesso perante a sociedade. Desta forma, Kotler (1998, p.173) afirma 

que “a teoria de Maslow ajuda o profissional de marketing entender como vários 

produtos se ajustam aos planos, metas e vidas dos consumidores potenciais”. 

Neste contexto, a internet surge como solução para urgência e para 

variedade, no sentido de suprir esta condição líquida das relações humanas, para 

quem têm o tempo e o conteúdo como fator preponderante da qualidade.  

Conceitos da tecnologia da informação, como redundância, tornaram-se parte 

do vocábulo da propaganda, pois na era da comunicação, ficar off-line pode 

significar a morte, a exclusão, em vários aspectos não só virtuais, mas físicos para 

indivíduos, empresas, governos e grupos sociais em geral. A publicidade voltada 

para este público pós-contemporâneo, que precisa sentir-se seguro, livre, vivo e 

atuante, utiliza-se de inúmeros recursos linguísticos para atingir seus objetivos de 

comunicação.  

Mesmo com a ineficiência, os impostos sobre serviços de internet e 

consequentemente os altos preços da internet no Brasil, atualmente encontramos 

alguns números que comprovam a relação de dependência existente entre os 

sujeitos pós-modernos e a tecnologia, mas especificamente voltada à comunicação 

mobile, que oferece inúmeros recursos ligados à internet como a convergência, que 

disponibiliza aplicativos voltados a atender todo tipo de obrigações e necessidades 

diárias, como entretenimento, aprimoramento intelectual, pagamento de contas, 

dicas de saúde, redes sociais e profissionais, acesso a cultura etc.. 

O Brasil tem hoje mais de 280 milhões de linhas de celulares ativas, o número 

é maior que a quantidade de geladeiras, televisores e até a população do país, 
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porém 25% dos brasileiros ainda não tem o aparelho segundo o IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, 2015). 

 

         Tabela 1 – Celulares, no Brasil, em abril/2015 
 

  Abr/14 Dez/14 Mar/15 Abr/15 

Celulares 273.598.967 280.731.936 282.557.611 283.518.379 

Pré-pago 77,35% 75,85% 75,66% 75,29% 

Densidade* 135,21 138,0 138,7 138,9 

Crescimento Mês 
15.491 258.480 842.556 118.212 

0,01% 0,1% 0,3% 0,04% 

Crescimento Ano 
2.499.168 9.632.137 2.668.231 2.786.443 

0,9% 3,6% 1,0% 1,0% 

Crescimento em 1 ano 
9.047.364 9.632.137 9.816.691 9.919.412 

3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 
 

Fonte: IBGE. Celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do 
IBGE (Rev. 2013) para o mês respectivo.  

 

  Tabela 2 - Internet no Brasil 

Usuários de Internet (Milhões) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonte: PNAD 35,3 44,9 55,9 67,8 - 77,7 84,2 85,6 

Fonte: TIC Domicílios 35,3 44,9 53,9 63 66,4 76,6 80,9 85,8 

 

Por meio da perspectiva linguística semiótica de vertente greimasiana, a 

análise de anúncios de operadoras concorrentes de celulares a seguir, tem um 

caráter investigativo, no sentido de constatar na narrativa de cada peça, elementos 

sígnicos ligados à teoria da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, a fim de 

contribuir para o meio publicitário com a reflexão sobre as linguagens utilizadas 

atualmente em textos midiáticos, seus significados e reflexos. 

 

http://www.nic.br/indicadores/
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Análise Semiótica – Filme OI 

CLIENTE: OI 
PEÇA: Filme/30" 
TÍTULO: Internet 4G no Pré da Oi 
DATA:  2015 

  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7f4xXK46pFA 

Estrutura do anúncio: 

No nível Narrativo, o enunciado se desenrola a 
partir da personagem central, uma mulher, mãe e 
esposa. O enredo com ordem cronológica, 
baseia-se em relações juntivas, formadas entre 
um sujeito e um objeto de valor. 

Plano de 
Expressão/Análise dos 
significantes: 

Cenários diversos, grande quantidade de planos 
e sequências de filmagem em ritmo acelerado, 1ª 
trilha com instrumento de percussão e 2ª trilha 
estilo jazz do início do século XX, grande 
quantidade de efeitos sonoros de dispositivos 
móveis, locução off, lettering, os locutores ao vivo 
são os adolescentes e no final da peça, a mulher. 

Plano de 
Conteúdo/Análise da 
significação: 

• Cenários diferentes representam os vários 
ambientes de atuação da personagem 
principal; 

• Troca constante de planos e sequência de 
filmagem é utilizada para dar dinamismo a 
narrativa, exigindo a máxima atenção do 
enunciatário para compreensão do enredo. 
Neste caso, este recurso remete em estado 
disfórico, aos diversos papéis que a usuária 
de celular, no caso a mulher, tem que atuar 
no dia a dia, mas que é possível devido ao 

https://www.youtube.com/watch?v=7f4xXK46pFA
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produto.  
• A 1ª trilha traz o som de uma bateria, como 

instrumento musical de fundo durante quase 
todo o filme. A bateria é um instrumento 
musical muito usado em trilhas que precisam 
provocar sentimentos disfóricos de tensão ou 
agitação/aceleração. 

• A 2ª trilha presente na parte final da peça 
apresenta um jazz, que tem sua origem nos 
animados cantos dos afro-americanos do 
início do século XIX. Traz uma melodia 
eufória, dinâmica e alegre, passando uma 
mensagem de satisfação pela sensação do 
dever cumprido mesmo em meio à loucura 
do cotidiano; 

• Efeitos sonoros de dispositivos móveis 
aparecem como sinalizadores das 
interlocuções virtuais, que dão ritmo a todo o 
enunciado narrativo do filme. Essas 
interlocuções virtuais remetem as 
possibilidades que a tecnologia oferece ao 
indivíduo, para que cumpra suas obrigações 
e compromissos diários em tempo real, sem 
a necessidade da presença física; 

• A locução off tem uma voz masculina jovem, 
informal e acelerada com entoação eufórica;  

• O tempo verbal da narrativa é formado por 
verbos intransitivos, no presente e no 
singular, levando ao enunciatário a sensação 
de realização imediata e satisfação 
garantida. Despreocupação com o futuro e o 
desprezo pelo passado; 

• Lettering presente do começo ao fim da 
narrativa complementando a mensagem do 
locutor off, abusando da simultaneidade da 
informação. 

• No enunciado narrativo acontece a locução 
ao vivo em dois momentos. Quando 
adolescentes praticam bullying com o filho da 
personagem central ao se depararem com 
uma foto postada pela mãe em rede social. A 
foto traz o garoto fantasiado de cupido, 
quando ainda era criança. A locução ao vivo 
reaparece no final da peça quando a 
personagem central fala a marca divulgada 
no anúncio, como assinatura da peça. A 
questão do bullying é apresentada de forma 
cômica, criando uma situação para criar 
identificação com o público potencial, apesar 
de ser polêmica e ficar ainda pior ao envolver 
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redes sociais, mas a cena também 
demonstra as possibilidades de conexão e 
integração a redes e grupos sociais diversos 
das nossas linhas de interesses. A segunda 
locução ao vivo, forma a própria assinatura 
da peça, e reafirma a condição despojada, 
leve e informal em que a sequência é 
desenvolvida, além de transmitir novamente 
a sensação de dever cumprido pela 
personagem central, proporcionada pela 
convergência que o dispositivo móvel 
oferece, por meio da internet. 

Ritmo:  36 planos de filmagem em 30 segundos de filme, 
em ritmo acelerado. 

Identificação: 

 A identificação da interatividade presente na 
narrativa com o enunciatário traz a cena a mulher 
adulta ocidental, de classe média, livre de 
preconceitos e limitações culturais, com uma 
rotina solitária, mas bem resolvida, que trabalha, 
cuida do corpo, da saúde, mantém uma vida 
socialmente ativa (almoço com amigas), possui 
família estruturada formada por filho e marido, 
família esta com perfil pós-contemporâneo, 
consciente do seu papel social, preservando o 
meio ambiente: o marido locomove-se para o 
trabalho por meio de uma bicicleta e a esposa 
leva o filho para a escola de taxi e retorna para 
casa da mesma forma (ao não utilizar transporte 
público, sinaliza a classe social a ser atingida). A 
identificação remete ao desejo primitivo de toda 
mulher de continuar linda e jovem, mesmo após 
ter filhos e viver uma rotina agitada. 

Fantasia:  A narrativa demonstra uma realidade utópica de 
rotina perfeita, por meio do uso da tecnologia. 

Recursos oníricos, 
narcísicos e hedônicos 

 Na narrativa observa-se o uso de recursos 
oníricos, quando é apresentada uma vida 
perfeita; recursos narcísicos relativos aos 
cuidados com a aparência e a beleza impecável 
da personagem central que se preocupa em 
manter-se bela e saudável; recursos hedônicos 
são encontrados nos momentos de convivência 
com amigos, na prática de esportes, na 
alimentação elaborada e passeios no shopping. 

Aspecto linguístico:  Uso de narrativa em off, narrativa ao vivo, 
lettering, slogan e pack-shot. 

 Slogan1 – campanha 
promocional 

O slogan “Porque seu mundo não para”, faz parte 
da campanha promocional da internet 4G da OI, 
e aparece somente em locução off. A mensagem 
vem ao encontro da realidade de milhões de 
pessoas em um mundo globalizado, que 



905 
 

O SUJEITO E A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA PÓS-CONTEMPORÂNEA: uma representação constituída em anúncios de 
dispositivos móveis. p. 890-915. 

 

precisam de agilidade e eficácia na solução dos 
problemas diários. E os compromissos não 
podem parar esperando que consigamos resolver 
nossas questões e obrigações.  

  

Slogan2 - institucional 

Há também na mesma peça, a narrativa 
institucional da marca, na qual aparece o slogan: 
“MAIS OI, MAIS VANTAGENS” em caixa alta, 
posicionando a hierarquia dos slogans na peça.  

  

Com a análise semiótica da narrativa, constituídas das várias 

micronarrativas, indícios significativos implícitos ou explícitos da influência da 

modernidade líquida na representatividade de cada imagem, contexto, 

personagens, texto, trilha, locuções, ritmo etc. As personagens representam 

os sujeitos pós-contemporâneos, voltados para a constante busca do 

progresso e realização pessoal. As personagens também se apresentam na 

maior parte do tempo sozinhas, mas não solitárias, pois a tecnologia vem 

como canal em tempo integral, de conexão a rede de múltiplos amigos em 

tempo real. O perfil da personagem principal, uma mulher adulta, com 

aparência jovem, apesar de já ter filho adolescente, casada, transmite a 

realidade da mulher pós-moderna e suas relações afetivas líquidas e muitas 

vezes subjetivas, a qual troca constantemente laços afetivos, por resultados 

em seu desempenho profissional e status social. Seu marido, por sua vez, 

também possui as mesmas características profissionais da esposa, mas em 

uma condição muito menos presente no seio familiar, reafirmando os estilos 

de relacionamento afetivo entre homens e mulheres. A mulher destaca-se 

pela sua autonomia e emancipação, quase como a chefe da família, com a 

ausência completa de parentes participantes dessa rotina, como exposto por 

Bauman sobre o novo formato de família ocidental: 

 

Pergunte-se o que é realmente uma família hoje em dia? O que 
significa? E claro que há crianças, meus filhos, nossos filhos. Mas, 
mesmo a paternidade e a maternidade, o núcleo da vida familiar, 
estão começando a se desintegrar no divórcio [...] Avós e avôs são 
incluídos e excluídos sem meios de participar nas decisões de seus 
filhos e filhas. Do ponto de vista de seus netos, o significado das avós 
e dos avôs tem que ser determinado por decisões e escolhas 
individuais (2001, p. 13). 
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O ritmo acelerado das cenas, com diversidade de planos de filmagem e da 

velocidade da melodia da primeira e segunda trilha, denota o ritmo de vida que a 

sociedade atual oferece aos seus indivíduos. 

A ausência de diálogos no mundo físico, também simboliza de forma 

significativa a realidade da era da comunicação, que ironicamente, por causa da 

tecnologia da informação, virou a era do silêncio. 

A simultaneidade também é um conceito baseado em uma sociedade líquida 

que deseja ter a onipresença, onisciência e a onipotência por meio da tecnologia e 

da comunicação. A peça retrata, por exemplo, a personagem central executando 

mais de uma tarefa, como estar no cabelereiro e marcar uma reunião profissional 

por meio da internet. Assim como o conceito de redundância, fruto da tecnologia da 

informação, o qual permite estar online 24 dias por semana, sem o risco de ser 

desconectado, traz ao indivíduo uma sensação de segurança para realizar tudo 

aquilo que deseja e ser visto e ouvido pelo mundo, recebendo e compartilhando 

informações durante todo o tempo. Este sentimento de segurança que a ciência e as 

novas tecnologias despertaram no indivíduo pós-contemporâneo, é exatamente a 

mesma confiança que o homem pré-moderno nutria pelos antigos meios de controle 

social.  

Observa-se, no filme, compondo o ambiente e as roupas das personagens, o 

uso constante das cores neutras, frias e em tons pastéis, que carregam um valor 

simbólico ligado à leveza e fluidez da era pós-contemporânea. Para Farina, Perez e 

Bastos (2006, p. 86), “as cores frias parecem distantes, leves, transparentes, 

úmidas, aéreas, e são calmantes”. 

Dar os parabéns para o filho aniversariante, por uma mensagem virtual há 

alguns anos seria improvável. Porém, nos dias de hoje, com as grandes mudanças 

culturais, econômicas e sociais, as relações afetivas tiveram que adaptar-se às 

novas condições de vida e com isso, mulheres e homens ausentaram dos seus lares 

em tempo muitas vezes integral, para poder mantê-los. Por isso, os antigos 

relacionamentos sólidos, com relações de dependência, subordinação e hierarquia, 

acabaram por perder o sentido, dando lugar a flexibilidade dos compromissos e ao 

amor fluido e evasivo. 
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A utopia de uma vida perfeita, construída em um universo próprio, por meio 

das evoluções tecnológicas e da ciência, continua sendo representada até o final da 

na narrativa, quando os dois slogans, um promocional e outro institucional, 

apresentam o sentimento de imediatismo, o descomprometimento, o individualismo 

e a presteza desta nova era.  

 

Análise Semiótica – Filme Claro 

CLIENTE: Claro 
PEÇA: Filme/30" 

TÍTULO: Recarga Disney Gogo's - "Tomando um Gelo no 
Xaveco" Mickey & Minnie 

DATA:  2015 

  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ynouZuD2TDI 

 
  

Estrutura do anúncio: 

Nível Narrativo, no qual a enunciado narrativo se 
desenrola a partir da personagem central, uma 
adolescente. A peça também segue ordem 
cronológica, com relações juntivas, formadas 
entre um sujeito enunciador e um objeto de valor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynouZuD2TDI
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Plano de 
Expressão/Análise dos 
significantes: 

Cenário único, vários planos e sequências de 
filmagem, trilha instrumental estilo Indie Rock, 
grande quantidade de efeitos sonoros de 
dispositivos móveis e de líquido, locução off, 
lettering, locução ao vivo. 

Plano de 
Conteúdo/Análise da 
significação: 

• O cenário é um refeitório de uma escola de 
classe média/alta, onde aparecem 
estudantes lanchando e utilizando notebook 
ou dispositivos móveis, levando ao 
enunciatário a impressão de que o uso da 
internet e celulares é uma condição 
generalizada para quem estuda e deseja 
progredir. As pessoas também aparecem em 
grupos isolados ou sozinhas, com suas 
máquinas. 

• Acontece a troca constante de planos e 
sequência de filmagem, utilizada para dar 
dinamismo à narrativa e prender a atenção 
do enunciatário. A trilha no estilo Indie Rock, 
só começa do meio para o fim da narrativa, 
com valor eufórico. Este estilo musical surgiu 
no Reino Unido e Estados Unidos durante a 
década de 1980 e simboliza a independência 
e liberdade, bem ao estilo de vida 
adolescente. 

• Somente no início da narrativa, há efeito 
sonoro de dispositivo móvel, que atrai a 
atenção do enunciatário e possui a função 
pedagógica de ensinar ao consumidor o 
consumo de determinado produto ou serviço, 
a partir da promoção de vendas anunciada e 
da ação de troca proposta na campanha. A 
locução off com voz masculina jovem e 
informal com entoação eufórica, que cria 
identificação imediata com o público 
potencial, aparece no final da narrativa para 
explicação detalhada da promoção de 
vendas.  

• O tempo verbal da narrativa é formado por 
verbos intransitivos, no presente e no 
singular, levando ao enunciatário a promoção 
da linguagem do imediatismo. Há a 
despreocupação com o futuro e o desprezo 
pelo passado, fazendo alusão ao mundo 
adolescente. 

• Lettering presente em três tempos, início, 
meio do filme e no fim da narrativa em 
complementação a mensagem do locutor off. 
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No enunciado narrativo, a locução ao vivo 
está presente em quase todo o filme com 
interlocução entre as personagens que 
oscilam entre o disfórico e o eufórico. A 
personagem central, a garota adolescente 
começa sua locução ao vivo em tom eufórico 
por conseguir mais itens da promoção. O 
segundo locutor ao vivo, um garoto 
adolescente começa a sua locução também 
de forma eufórica. A garota não aceita a 
proposta do garoto e passa para a locução 
ao vivo em tom disfórico, acontecendo o 
mesmo em seguida com o rapaz. O desfecho 
da narrativa apresenta toda a indiferença da 
garota ao permanecer na mesma mesa que 
se encontrava, com o rapaz congelado a sua 
frente, e ainda pegar uma estalactite que se 
forma no rosto do rapaz para gelar a bebida 
que está consumindo, completando com o 
barulho do gelo caindo no líquido. 

Ritmo:  13 planos de filmagem em 30 segundos de filme, 
em ritmo normal. 

Identificação: 

 A identificação da interação presente na 
narrativa com o enunciatário traz a cena a garota 
adolescente ocidental, de classe média/alta, com 
acesso a educação, sem timidez e participativa 
na vida social. Permanece o tempo todo em uma 
relação de dependência com o dispositivo móvel, 
criando identificação com público adolescente 
com poder aquisitivo ou influenciador de compra 
na aquisição de serviços do gênero. Quando fica 
sozinha na mesa, lida tranquilamente com o fato, 
demostra descontração, bem ao estilo das 
garotas da mesma faixa etária, com total 
ausência de recato ao falar com a amiga, mesmo 
à distância. Várias características demonstram 
um perfil pós-contemporâneo, e o ápice deste 
posicionamento acontece quando é abordada 
pelo garoto da mesa ao lado e sem hesitar, o 
repudia, mesmo que de forma lúdica e cômica, 
transmitida por meio dos efeitos especiais 
utilizados na peça publicitária. As roupas, 
linguagem, corte de cabelo e códigos, criam 
identificação imediata com o público potencial. A 
simbologia do gelo remete à dureza do desprezo 
e à ausência do afeto que aquece o coração. O 
amor é quente, bem ao contrário do 
congelamento que sofre o adolescente ao 
convidar a garota para sair.  
Os Gogo’s, objetos de coleção da promoção, 
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representativos de alguns personagens Disney, 
dão sentido à narrativa, a partir das relações 
afetivas e características de cada um e das 
relações de identificação que garotos e garotas 
têm por alguns personagens de histórias. 

Fantasia: 

 A narrativa é carregada de utopia, com o 
congelamento de seres humanos vivos por 
recursos de computação gráfica. O anúncio traz 
a correlação com os mundos fantásticos dos 
personagens clássicos de Disney. 

Recurso onírico, narcísico 
e hedônico 

 O recurso onírico é significativo por meio do 
interesse do garoto pela adolescente bonita; 
recurso narcísico é encontrado na atitude da 
garota com enorme auto-estima que repele o 
interessado rapaz; recurso hedônico é utilizado 
ao estimular o público a fazer a recarga de 
R$20,00 para poder colecionar os Gogo’s da 
promoção, pois os bonecos não têm nenhuma 
função a não ser satisfação pessoal para o 
colecionar.  

Aspecto linguístico:  Uso de narrativa em off, narrativa ao vivo, 
lettering, assinatura e pack-shot tempo integral. 

 Slogan – campanha 
promocional 

O uso do slogan “É você quem faz o agora”, 
apresenta toda a independência que a internet 
oferece ao consumidor. Representa o poder de 
controlar no tempo presente, a própria vida e as 
situações ao redor, por meio da comunicação e 
tecnologia. 

  
  

Os sinais da modernidade líquida são refletidos em toda a sequência do filme 

no posicionamento das personagens, bem como na narrativa, locuções, efeitos 

especiais e slogan da peça. A personagem central é a garota adolescente, que tem 

a postura da mulher contemporânea frente à sociedade. As atitudes individualistas, 

sem recato algum e bem resolvidas passam a imagem do sujeito independente e 

confiante em seu potencial. Por ser mulher, representa bem a valorização e a 

emancipação feminina, conquistada na pós-modernidade.  

No começo do filme, a adolescente fica sozinha por alguns instantes na mesa, 

mas isso não a constrange de maneira alguma, já que com a internet, nunca se 

sente solitária, pelo contrário, pode se conectar a redes de amigos do seu interesse, 

que independente de estar acompanhados ou a sós, mergulham na comunicação 
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virtual e se integram em assuntos normalmente momentâneos e superficiais, em 

amizades liquidas, sem consistência, efêmeras e livres de barreiras culturais. 

Quando é abordada pelo garoto, a reação é de invasão do seu mundo virtual. 

A relação física passa a ser uma ameaça ao universo de descomprometimento com 

o real, possível na era pós-moderna, e a reação imediata é repelir aquele intruso que 

está fora do contexto construído. O grupo social contido neste universo virtual, não 

pode ser invadido, e a melhor forma é desconectar o físico, para permanecer no 

virtual. 

Os referenciais são as personagens oferecidas pela promoção, em bonecos 

simbólicos e, neste contexto, as atitudes dos adolescentes são movidas pela 

personalidade desses ícones sociais. A sociedade líquida é movida por referenciais, 

que podem ser pessoas, personagens, instituições, empresas etc., que normalmente 

são imitados pela sua expressão social, por grupos que formam redes de 

relacionamentos: 

Fazer parte de uma etnia estimula à ação: devemos escolher a 
lealdade à nossa natureza - devemos tentar, com o maior esforço e 
sem descanso, viver à altura do modelo e assim contribuir para sua 
preservação, O próprio modelo, contudo, não é uma questão de 
escolha, que não se dá entre diferentes referenciais de 
pertencimento, mas entre pertencimento e falta de raízes, entre um 
lar e a falta de um lar, o ser e o nada (BAUMAN, 2001, p. 199). 

 

A metáfora do congelamento do garoto pela adolescente mostra a cultura de 

exclusão, nas relações volúveis de valorização das pessoas, pelo seu grau de 

influência social. Com certeza, muitos que assistiram a este filme publicitário 

comentaram que a menina só desprezou o garoto, porque não era famoso, pois este 

é um conceito da modernidade líquida. O fato de ter fama, na maioria dos casos, já o 

incluiria automaticamente na rede social da garota.  

O onirismo, o narcisismo e o hedonismo são questões significativas, na 

formação psicossocial do homem pós-contemporâneo, em que a publicidade se 

apropriou desses conceitos para falar ao seu público e se fazer entender pela 

identificação com a mensagem. E na peça em questão, os três conceitos flutuam 

entre a postura das personagens e suas locuções. 

O slogan “É você quem faz o agora”, traduz toda a relação da mensagem 

pós-contemporânea com a narrativa do filme, contida em 30 segundos. A sensação 
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de poder que tecnologia da informação, a internet e a liberdade de expressão, unida 

a convergência midiática, proporcionou ao indivíduo e aos seus grupos sociais, 

formou uma sociedade na qual o medo foi substituído pelo orgulho de opinar e fazer 

as próprias regas, em mundos criados, sob medida para atender às expectativas 

diversas. 

 

4 O SUJEITO PÓS-CONTEMPORÂNEO CONSTITUÍDO PELA LINGUAGEM 
PUBLICITÁRIA 
 

Após tantas mudanças sofridas pelo mundo nas últimas décadas, em âmbito 

político, econômico e social, diversas transformações também ocorreram nas 

manifestações culturais e artísticas, nas relações afetivas, nos valores, na moral e 

na ética humana. Com isso, o homem passou a interagir com o meio de forma ainda 

inédita e a enxergar a realidade de maneira muito particular. Viver passou a ser uma 

experiência multidimensional, e para sobreviver em um mundo globalizado, fez-se 

necessário cada vez mais integrar-se a grupos sociais com ideais semelhantes e, ao 

mesmo tempo, exercer a particularidade de suas ideias. A singularidade desses dois 

conceitos tão distintos deu origem à forma pós-contemporânea de coexistir, que 

trouxe ao homem a possibilidade de escolha e a impossibilidade de saber onde 

essas escolhas o levarão.  

A vida em sociedade passou a ser regida não só pelas leis que defendem os 

direitos e deveres do cidadão, mas por leis de mercado criadas pela própria postura 

do indivíduo perante o consumo. 

Consumir deixou de ser apenas a forma primitiva de satisfazer necessidades 

básicas, passou a ser um verdadeiro ritual, o qual carrega toda a expectativa de 

construção ou manutenção de um perfil social.  

A publicidade passou a se relacionar e compreender o mundo deste sujeito 

pós-contemporâneo, de tal forma, que desenvolveu uma linguagem em comum com 

o consumidor. Referenciais e conceitos construídos a partir de pesquisa de mercado 

e da compreensão de quem é este sujeito e como é a sociedade pela qual se 

identifica fizeram da publicidade elemento de construção de opiniões, 

personalidades e tendências. A publicidade ensinou, ao homem pós-
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contemporâneo, as diversas possibilidades de consumo, utilizando-se de funções 

pedagógicas, para propagar sua atuação de forma cada vez mais exclusiva. 

O homem pós-contemporâneo, partindo da sua relação com o mundo, viu-se 

livre para navegar em vários universos comunicacionais, e em cada um desses 

universos foi conduzido pela publicidade e pelas próprias necessidades e desejos 

inerentes à natureza humana ao consumo, a partir de conceitos cada vez mais 

voltados à glocalização, ou seja, adaptação de produtos e serviços ao território local.  

Apesar da massificação da informação, a publicidade constituiu o sujeito pós-

contemporâneo, em um ser seletivo e crítico, com rituais próprios de consumo 

provenientes de suas particularidades e/ou dos vários grupos sociais que o 

influenciam. Bauman representa, por meio de um exemplo de hospedagem em um 

acampamento, o perfil de consumo do sujeito atual:  

 

Como pagam, também demandam. Tendem a ser inflexíveis quando 
defendem seus direitos aos serviços prometidos, mas em geral 
querem seguir seu caminho e ficariam irritados se isso não lhes fosse 
permitido. Ocasionalmente podem reivindicar melhores serviços; se 
forem bastante incisivos, vociferantes e resolutos, podem até obtê-
los. Se se sentirem prejudicados, podem reclamar e cobrar o que lhes 
é devido - mas nunca lhes ocorreria questionar e negociar a filosofia 
administrativa do lugar, e muito menos assumir a responsabilidade 
pelo gerenciamento do mesmo. Podem, no máximo, anotar 
mentalmente que não devem nunca mais usar o lugar novamente e 
nem recomendá-lo a seus amigos (2001,p. 33). 

 

A ênfase à exclusividade na fabricação de produtos e prestação de serviços, 

devido à publicidade cada vez mais se basear em técnicas de segmentação, 

cruzamento de dados e marketing de relacionamento, ofereceu ao sujeito novas 

possibilidades de consumo e conexões que o levaram de volta do ao antigo conceito 

de tribo. A contextualização da vida tribal para nossa era, na qual a individualização 

passou a ter mais um sentido de liberdade de escolha, do que de solidão, trouxe ao 

consumidor uma nova gama de produtos e serviços para sua identificação como 

membro de um ou mais grupos sociais, porém com sua personalidade preservada e 

possibilidade de desconexão de seus antigos grupos de referência e interligação a 

novos grupos a qualquer momento, dependendo de sua postura e interesses 

imediatos. 
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...embora duas ou mais pessoas sejam geralmente necessárias para 
formar um grupo, o termo grupo de referências muitas vezes usado 
de um modo mais amplo para descrever qualquer influência externa 
que forneça sugestões sociais (SOLOMON, 2002, p.257). 

 

Devido às necessidades de consumo do sujeito pós-moderno sofrerem tantas 

transmutações e influências sociais ao longo dos anos e a publicidade oferecer as 

mais variadas possibilidades de atender aos desejos mais singulares e exclusivos de 

seus consumidores, fez-se tarefa impossível a generalização para a definição de 

perfil de consumo. A quantidade de conexões que geram influências de consumo 

levam muitas vezes a desejos cada vez mais inusitados. A velocidade e a variedade 

de acesso à informação, voltada ao consumo, fez do sujeito pós-contemporâneo um 

ser complexo e mutável, com motivações que vão do disfórico ao eufórico em curto 

espaço de tempo.  

Diante do panorama atual do mercado de consumo, a publicidade ao buscar 

mais do que a segmentação do consumidor, por meio de uma compreensão da 

antropologia do consumo, passou a oferecer ferramentas que potencializam o poder 

de decisão do consumidor, concedendo ao sujeito pós-contemporâneo a sensação 

da liberdade de escolha no mundo, e a partir deste contexto, sentir-se capaz e 

autônomo para construir sua própria identidade tanto no mundo físico, quanto do 

mundo virtual. 

 

CONCLUSÃO 

 

A construção da identidade do sujeito pós-contemporâneo, é uma 

combinação dos referenciais históricos, de quebra de paradigmas sociais e dos 

novos anseios humanos pela liberdade e pela valorização da representatividade do 

indivíduo em detrimento ao papel do cidadão, ignorado e esquecido pelos meios de 

controle social, como mera partícula da coletividade. A face da pós-

contemporaneidade trouxe ao sujeito novas interações psicossociais, promovendo a 

partir do acesso a comunicação e a integração a grupos sociais distintos, o encontro 

consigo mesmo e a compreensão, daquilo que lhe é caro ou desprezível, 
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possibilitando ao mesmo tempo, inverter este contexto de acordo com seus valores 

e interesses. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é mostrar a importância da Educação Financeira 

na rotina do ser humano, em específico com o uso de técnicas de ensino na primeira 

infância. Com as facilidades atuais de compras, empréstimos, propagandas 

chamativas e estimuladoras que vendem a ideia de que a felicidade está nas 

compras e no consumismo, as pessoas compram mais, muitas vezes sem ter feito 

um planejamento da quantidade que pode ser gasto sem extrapolar o orçamento, ou 

mesmo o orçamento nem chega a ser realizado. 

O estudo em questão irá enfatizar a importância de se trabalhar as 

questões relativas à Educação Financeira na primeira infância. É possível perceber 

que quanto mais cedo o indivíduo tem contato com a necessidade de planejamento, 

melhor ele conseguirá controlar os gastos e elaborar orçamentos. 

A criança com 6 anos de idade está se despertando para a realidade do 
mundo; aprende a explorar cada vez mais o meio que a rodeia; possui 
habilidades para compreender e utilizar a linguagem; tem um pouco de 
sequencia lógica; tem maior memória; organiza-se em grupos procurando 
se identificar com eles; existe a diferença de interesses [...]. (SANTOS, 
2004, p. 41). 

Esclarece-se que o trabalho será complementado com um estudo de 

caso aplicando entrevistas com crianças e pais que passaram pelo processo de 

aprendizagem de Educação Financeira na primeira infância. 

Com a tecnologia sendo renovada a todo momento, aplicativos para 

smartphones, tablets e desktops foram criados com a intenção de auxiliar pessoas a 

terem melhor controle financeiro de gastos, podendo ter melhor visão de onde estão 

sendo extrapolados e onde pode ser economizado. Estes aplicativos são de fácil 

acesso e com diversas funções que a pessoa interessada pode escolher o que ela 

deseja, controle diário ou mensal dos gastos, comparativo por setor ou comparativo 

total dos gastos em relação à alguns meses. 
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Trata-se, portanto, de estudo inicial bibliográfico que, posteriormente, 

será complementada por um estudo de caso a partir de entrevistas realizadas com 

os pais de crianças de 04 e 05 anos, seguido de atividades práticas com as 

mesmas, na Escola de Educação Infantil Constance Kamii, na cidade de Franca-SP.  

O presente artigo está estruturado da seguinte maneira: a primeira 

seção traz conceitos sobre o Planejamento Financeiro; a segunda seção A 

Educação Financeira no Brasil; e, por fim, as considerações iniciais acerca do tema. 

 

1. Planejamento Financeiro  

A educação financeira não é utilizada somente para orientar a pessoa a 

alcançar sonhos e objetivos, mas também para ensinar a poupar uma quantia de 

dinheiro suficiente para que ela possa se sustentar sem sua renda mensal. 

[...] é fundamental que você saiba exatamente qual é o seu 
condicionamento financeiro, pois isso lhe permitirá desenvolver ao longo do 
tempo a capacidade de dar um salto quando surgir alguma oportunidade, 
desviar-se dos buracos que surgirem inesperadamente à sua frente [...]. 
(DOMINGOS, 2012, p. 38). 

A educação financeira para ser aplicada no cotidiano merece um 

esforço a mais já que o seu processo é longo e demorado. Não é de uma hora para 

outra que todos vão entender o que é, para que serve, como organizar e utilizar. E 

para o ser humano entender todos os detalhes e quebrar os paradigmas do dinheiro, 

é necessário que as explicações sejam claras e objetivas. Atualmente, depara-se 

com uma sociedade consumista, em que o consumo ultrapassa a renda mensal. A 

maioria da população não economiza, nem pensa em poupar para o dia de amanhã, 

para uma emergência. Este fator influencia na economia, já que aumenta o número 

de inadimplentes.  

“Há muitos produtos à venda e cada vez mais facilidade para adquiri-los. 
Daí a endividar-se até o pescoço, comprando desenfreadamente, sem se 
preocupar em poupar uma parte que seja do que ganha, é um passo.” 
(DOMINGOS, 2012, p. 88). 

Conforme Cardoso (2015), “[...] especialistas do SPC avaliam que a 

situação deve-se ao fato de que os jovens estão cada vez menos comprometidos 

com a emancipação financeira”. Desta forma, utilizam recursos bancários para pagar 

dívidas atrasadas, o que pode ocasionar um ciclo vicioso e, consequentemente, de 

difícil saída. 
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De acordo com dados de estudos do Serasa, disponível 

em http://www.serasaexperian.com.br/estudo-inadimplencia/, a região com mais 

inadimplência (dívidas atrasadas em 90 dias ou mais e com valor a partir de R$ 

200,00) em 2014 é a Norte com 31,1%, seguido do Centro-oeste (26,4%).  

Para não entrar na inadimplência é importante que o indivíduo controle 

todos os seus gastos, desde uma bala até o aluguel de sua casa, por exemplo. 

Assim, estará colocando em prática a organização financeira própria. Segundo 

Domingos (2012), quanto mais empenho tiver para registrar todos os gastos, por 

menores que sejam, mais clara ficará a visão quanto às despesas. 

As condições gerais de vida de uma pessoa pode também servir de 
desmotivação quando tais condições são desfavoráveis como quando se 
enfrenta dificuldades financeiras que interferem diretamente nas 
possibilidades de honrar compromissos. Esse problema provoca uma 
enorme pressão mental e emocional e o corpo físico também sofre com os 
efeitos dessa situação desagradável. (BIANCHI, [201-], disponível 
em http://www.ube.org.br/espaco-do-autor-detalhe.asp?ID=1425). 

Além de anotar todos os valores gastos, uma forma de economizar é 

escolhendo lugares com preços melhores ou descontos em determinada quantidade 

ou, ainda, que ofereçam pontos em recompensa do valor gasto na loja. 

As empresas que oferecem pontos ajudam o cliente a economizar e 

incentivam a fidelização do cliente pela empresa. Algumas compras são revertidas 

em pontos para ser consumido na própria loja ou em troca de alguns produtos, 

como, por exemplo, comprar com cartão da loja pode ser trocado por viagens ou 

utensílios domésticos. 

Algumas compras podem beneficiar o consumidor duas vezes, como, 

por exemplo abastecer o veículo e pagar com o cartão de crédito, os pontos vão 

para o programa do combustível e para o programa do cartão de crédito. 

Segundo Domingos (2012), comprar é uma forma de economizar. 

Quando a compra é realizada com real necessidade, algo útil, e é oferecido taxa de 

descontos tem o mesmo significado que poupar. Domingos (2012, p.102) afirma que 

“[...] os ganhos de 10% no ato da compra representam mais do que eu ganharia em 

qualquer aplicação”. 

Outra forma de controlar os gastos e, assim sendo, economizar é 

utilizar o cartão de crédito de modo correto, que pode se tornar um grande aliado. 

O cartão de crédito pode ser usado para concentrar os gastos realizados 
durante o mês em uma só conta, possibilitando um melhor controle dos 

http://www.serasaexperian.com.br/estudo-inadimplencia/
http://www.ube.org.br/espaco-do-autor-detalhe.asp?ID=1425
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gastos, já que a fatura vem bem detalhada. O cartão também possibilita a 
compra de um bem mais caro, adiando o pagamento para a data em que há 
dinheiro para pagar. (CAMARGO, 2014, disponível em 
http://economia.uol.com.br/financas-
pessoais/noticias/redacao/2014/11/12/especialistas-dao-12-dicas-para-usar-
o-cartao-de-credito-a-seu-favor.htm). 

Com o intuito de auxiliar o dia a dia das pessoas, alguns aplicativos 

foram desenvolvidos para controlar mais as despesas financeiras. Estes aplicativos 

estão disponíveis para tablets, smartphones e desktops. Alguns possuem até a 

opção de integrar as informações entre o smartphone e o desktop. 

Os softwares foram desenvolvidos para integrar-se às contas pessoais 

dos indivíduos (através do armazenamento em nuvem), possibilitando o acesso aos 

dados, independente do local onde estejam, sendo que, muitas vezes, até a pessoa 

chegar no local de trabalho ou em casa, para ter acesso à sua planilha de controle 

de gastos, ela pode ter esquecido do que gastou no período até chegar onde tem 

acesso à planilha. 

Há muitas opções de aplicativos no mercado. O objetivo deles é ajudar 

a pessoa a sair do vermelho e uma das opções é anotar tudo o que é gasto, na hora 

que foi comprado o produto. Como muitas vezes não é possível ter acesso ao 

computador ou papel, estes aplicativos possuem a de função de anotar tudo, sem ter 

desculpas por não faze-lo. 

Com a diversidade dos aplicativos é possível escolher o que melhor se 

encaixe nas necessidades de quem os procura. Tem aplicativos que somam as 

contas diárias com o intuito de mostrar quanto está sendo o gasto e como pode ser 

economizado, assim como há os que fazem contas mensais, subtrai as despesas 

anotadas da renda mensal. Ainda há os que realizam gráficos comparativos dos 

gastos entre 3 meses. E mais uma opção é quem separa os gastos por categorias: 

alimentação, transporte, lazer, saúde, estética, estudos, etc. 

A pessoa que tem depósitos a realizar ou acha melhor ser lembrada 

dos dias de pagamento de contas, encontra também um aplicativo para seu perfil 

que a recorda de suas obrigações financeiras diariamente. 

Ser desorganizado pode ter consequências piores do que não achar aquele 
papel importante na casa bagunçada. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) mostrou que a falta de controle e planejamento das finanças é a 
principal razão apontada pelos inadimplentes para terem ficado com o nome 
sujo. (TREVIZAN, 2014, disponível em http://g1.globo.com/economia/seu-
dinheiro/noticia/2014/08/aplicativos-ajudam-organizar-financas-pessoais-veja-
lista.html). 
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Para alcançar sonhos e desejos é necessário poupar, com o intuito de 

não fazer dívidas e perder o controle financeiro. Entretanto, em alguns casos a 

compra do produto é inevitável em determinado momento, seja pela oportunidade de 

desconto ou pela necessidade de adquiri-lo. Nestes casos é possível sim fazer 

compras parceladas, mas é necessário que a pessoa tenha consciência dessa 

dívida e coloque-a como uma das principais a ser paga.  

Quando a compra do produto é necessária ou de grande interesse da 

pessoa, uma das alternativas para economizar é pedir descontos a vista. Quando o 

desconto é oferecido com uma taxa de 10%, por exemplo, é uma forma do 

comprador economizar, pois a taxa de rendimento em poupança ou aplicações é 

menor que a de desconto. Desta forma, a recompensa é maior, se comparar o valor 

do produto em aplicações rendendo juros ou no desconto, o valor de desconto 

compensa. 

Porém, para o ser humano conseguir economizar, poupar, ele precisa 

de um estímulo. Este estímulo deve ser separado em curto, médio e longo prazo. 

Para separar sonhos e objetivos, pode ser feito uma tabela de 

organização em período para realização do mesmo, valor destes, quanto pode 

economizar, taxa de juros médio de investimento financeiro e quantas parcelas são 

necessárias, assim como é ensinado por Domingos (2013).  

Para alcançá-los é preciso começar e depois de começar não parar, 

quando atingir o desejado, procure outros sonhos e objetivos. Porém, para realiza-

los é necessário economizar todos os meses. Antes mesmo de pagar as contas, 

distribuir o dinheiro, é preciso já distribuir o programado para a economia.  E não 

menosprezar se o desejado a longo prazo for de difícil acesso, esse sim deve ter 

prioridade. Deve-se sempre poupar, no mínimo, o programando para o curto, médio 

e longo prazo. 

[...] há um grande componente psicológico na tomada de decisão sobre 
poupar ou endividar-se. Quando se imagina que o futuro será melhor do que 
realmente é, as pessoas e famílias não conseguem quitar as suas dívidas, e 
aí surge a inadimplência e a impossibilidade de poupar. (MACHADO, 2012, 
disponível em https://luisantoniolicks.wordpress.com/2012/06/09/o-ciclo-de-
vida-de-consumo-e-poupanca-o-otimismo-oficial-e-o-endividamento-do-
povo/ ). 

2. Educação Financeira no Brasil 

O consumismo no Brasil aumentou devido às facilidades de compras, 

de empréstimos, consignados e crediários. E, como resultado, o endividamento 

https://luisantoniolicks.wordpress.com/2012/06/09/o-ciclo-de-vida-de-consumo-e-poupanca-o-otimismo-oficial-e-o-endividamento-do-povo/
https://luisantoniolicks.wordpress.com/2012/06/09/o-ciclo-de-vida-de-consumo-e-poupanca-o-otimismo-oficial-e-o-endividamento-do-povo/
https://luisantoniolicks.wordpress.com/2012/06/09/o-ciclo-de-vida-de-consumo-e-poupanca-o-otimismo-oficial-e-o-endividamento-do-povo/
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cresceu, já que não foi passado para a população a conscientização de consumo, 

não receberam orientação da Educação Financeira. 
 “Segundo a OCDE (2005), educação financeira é “o processo mediante o 
qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em 
relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, 
com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e 
as competências necessários para se tornarem mais conscientes das 
oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas 
bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que 
melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 
consistente para a formação de indivíduos e sociedades 
responsáveis, comprometidos com o futuro ”(VIDA E DINHEIRO, 20--], 
disponível em http://www.vidaedinheiro.gov.br/pagina-23-no-brasil.html). 

Segundo a editora DSOP, “[...] educar financeiramente a população 

hoje é o primeiro passo para que, no futuro, se tenha gerações menos endividadas e 

mais equilibradas em relação ao dinheiro”. 

Com esta linha de pensamento a editora criou um catálogo de 

materiais didáticos e paradidáticos de Educação Financeira, para escolas inserirem 

na grade curricular, desde a educação infantil até o ensino médio. O objetivo deste 

material é conscientizar as crianças e jovens na escola para que eles, com o 

exemplo, influenciem os pais e responsáveis e, assim sendo, dar maior estabilidade 

e controle financeiro às famílias. 

O Brasil possui um ordenamento jurídico e, através deste, o poder 

Executivo estabeleceu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), pelo 

decreto número 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Para a ENEF ser colocada em 

prática, vários órgãos participaram do planejamento e da prática, estes são: Banco 

Central (BC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros 

Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça (MJ), Ministério da 

Previdência Social (MPS), Ministério da Fazenda (MF), Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais (CNSeg) e Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Segundo o site http://emckids.blogspot.com.br/2012/04/projeto-

empreendedorismo-e-educacao.html, a ENEF tem como finalidade “[...] fortalecer a 

cidadania, disseminar a educação financeira e previdenciária, promover a tomada de 

decisões financeiras conscientes e autônomas e aumentar a eficiência e solidez do 

http://emckids.blogspot.com.br/2012/04/projeto-empreendedorismo-e-educacao.html
http://emckids.blogspot.com.br/2012/04/projeto-empreendedorismo-e-educacao.html
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sistema financeiro”. Que tem como objetivo introduzir na grade curricular do ensino 

fundamental e médio, das escolas públicas de todo o Brasil, a Educação Financeira. 

Como teste do plano de ensino de Educação Financeira, entre 2010 e 

2011, 891 escolas públicas de Ensino Médio realizaram este teste. 

Aproximadamente 27.000 estudantes participaram do mesmo. Através de avaliação 

rigorosa do Banco Mundial foi possível obter resultados positivos, os jovens 

apontaram maior capacidade de poupar, conscientização de realizar listas de 

despesas mensais, negociar preços e formas de pagamentos.  Informações 

retiradas do site http://www.aefbrasil.org.br/index.php/programas-e-

projetos/educacao-financeira-nas-escolas/educacao-financeira-no-ensino-medio/. 

Em 2014, criou-se um projeto que as escolas públicas de ensino médio 

no Brasil, iriam receber como grade curricular obrigatória a Educação Financeira, 

sendo colocado em prática o projeto teste de 2010 e 2011. O intuito é que 2.962 

escolas brasileiras públicas recebam este projeto, as escolas que não receberem 

este projeto poderão fazer o download no 

site http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583

%3Aensino-medio&Itemid=1152. 

As escolas que oferecem Educação Financeira, inseriram estes 

conhecimentos na disciplina matemática, por exemplo, que podem se utilizar da 

questão financeira como uma forma de problematização, mas sem enfocar na 

importância do tema. 

Quando a Educação Financeira é empregada com maior seriedade e 

compromisso pode gerar frutos na redução da inadimplência no país e tem como 

consequência a uma melhoria da condição financeira das pessoas. 

O site Vida e Dinheiro realizou o 1º mapeamento nacional das 

iniciativas de Educação Financeira, com amostras representativa. Foram 

encontradas 803 instituições financeiras no Brasil e apenas 317 completaram o 

cadastro no site. 

Com base nestas 317 instituições, 60% oferecem orientações gratuitas. 

A região Sudeste possui 55% de concentração destas ações, a região Sul possui 

32%. Já a região Norte e Nordeste possui 3% cada. Os públicos mais beneficiados 

são os jovens e adultos e que já completaram o ensino médio e superior. Os 

http://www.aefbrasil.org.br/index.php/programas-e-projetos/educacao-financeira-nas-escolas/educacao-financeira-no-ensino-medio/
http://www.aefbrasil.org.br/index.php/programas-e-projetos/educacao-financeira-nas-escolas/educacao-financeira-no-ensino-medio/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583%3Aensino-medio&Itemid=1152
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583%3Aensino-medio&Itemid=1152


923 
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA INFANTIL: um estudo de caso na Escola de Educação Infantil Constance Kamii na cidade de 
Franca-SP. p. 916-929. 

 

maiores interesses das pessoas que buscam a educação financeira são de 

orientações para o futuro. 

 

3. A importância da Educação Financeira na primeira infância 
Quanto mais cedo crianças entram em contato com a educação, mais 

autônomas elas se tornam, além de desenvolver capacidade de interferir no meio 

em que vive, com exemplos aprendidos na escola. 
A criança precisa desde cedo saber lidar com o dinheiro. Para tanto, é 
preciso a parceria da família e escola na promoção de posturas adequadas 
ao seu uso, facilitando o entendimento de que é importante o SER e não 
apenas o TER; afinal, o amor, a amizade, a solidariedade são gratuitos. 
(EMC KIDS, 2012, disponível em 
http://emckids.blogspot.com.br/2012/04/projeto-empreendedorismo-e-
educacao.html). 

As crianças de hoje são os adultos do amanhã. É necessário que elas 

recebam influências ao ponto que interfira de forma positiva na sociedade futura. 

Para esses resultados terem efeitos é importante serem aplicados na primeira 

infância do indivíduo, ou seja, até os 6 anos de vida. 

A primeira infância é a base para todas as aprendizagens humanas. 
Estudos demonstram que a qualidade de vida de uma criança entre o 
nascimento e os seis anos de idade pode determinar as contribuições que 
ela trará à sociedade quando adulta.  (INSTITUTO CAMARGO CORRÊA, 
[201-], disponível em 
http://www.institutocamargocorrea.org.br/infancia/Paginas/infancia.aspx). 

A criança aprende pela assimilação da realidade, do seu cotidiano. É 

com o modelo de seus responsáveis que a criança irá aprender a lidar melhor com o 

dinheiro, com a economia doméstica. 

A tendência é que as crianças imitem os pais, pois têm a necessidade de 
criar modelos. Mas, claro, você não quer que isso aconteça em todos os 
aspectos. Principalmente quando é mais nova, a criança tende a copiar tudo 
o que vê.  (VARELLA, 2013, disponível 
em http://www.paisefilhos.com.br/culpa-nao/a-crianca-aprende-com-os-
exemplos-ate-os-maus#sthash.ZZD9GL2O.dpuf). 

É preciso incentivar crianças a colocarem em prática o controle 

financeiro, para que no futuro não sofram, não percam a qualidade de vida por 

questões que poderiam ter sido melhor administrada se aplicadas desde a primeira 

infância. Para iniciar com a prática deste controle, os pais podem oferecer mesada, 

mesmo que simbólica. Um outro modo de ajudar a criança ter responsabilidade e 

conscientização é na hora de compras rotineiras da família, onde a criança deve ter 

http://www.paisefilhos.com.br/culpa-nao/a-crianca-aprende-com-os-exemplos-ate-os-maus#sthash.ZZD9GL2O.dpuf
http://www.paisefilhos.com.br/culpa-nao/a-crianca-aprende-com-os-exemplos-ate-os-maus#sthash.ZZD9GL2O.dpuf
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noção de quanto dinheiro tem para comprar, quais produtos são necessários e se 

sobrar alguma quantia pode comprar o que quiser, se for o combinado com os pais, 

ou então poupar para ter uma maior quantidade de dinheiro no final de determinado 

tempo. 

Outra forma dos pais ensinarem seus filhos é através de uma série de 

atitudes práticas que eduquem as crianças. Pode-se incentivar as crianças ao 

saírem de um cômodo da casa apagar as luzes, se não estiver utilizando o 

computador, a televisão ou videogame desligá-los, tomar banho rápido, escovar os 

dentes com a torneira fechada, não desperdiçar comida, entre outros. Estes 

exemplos são fáceis de absorção para as crianças, pois estão introduzidos na rotina 

da família e podem ser reforçados em todos os momentos e lugares. 

Um dos pontos a ser explicado para as crianças é planejar seus 

sonhos. Pode ser o sonho de comprar um brinquedo ou até realizar uma festa de 15 

anos, por exemplo. Esses sonhos devem ser organizados em curto, médio e longo 

prazo, para essa organização adultos devem ajudar as crianças a fazer a conta de 

quanto guardar por mês e a principio não contar com juros de poupança. 

Outro ponto é diferenciar sonhos de necessidades básicas. Quando é 

perguntado a uma criança o que ela deseja ter ou ser quando grande e ela diz ter 

um bom trabalho ou formar, ela está pontuando necessidades básicas. Quando diz 

viajar pelo mundo, está demonstrando um sonho. 

Para interferir positivamente no cotidiano das crianças é preciso entrar 

no mesmo nível de compreensão. Para isso, é possível aplicar jogos e brincadeiras 

com o intuito de ensinar.  

Para as crianças, o brincar e o jogar são modos de aprender e se 
desenvolver. Não importa que não saibam disso. Ao fazer essas atividades, 
elas vivem experiências fundamentais. Daí porque se interessam em repeti-
las e representá-las até criarem ou aceitarem regras que possibilitem 
compartilhar com colegas e brincar e jogar em espaços e tempos 
combinados. (MACEDO, 2007, disponível 
em http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brincar-
mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml). 

A escola pode contribuir com a conscientização da Educação 

Financeira em atividades teóricas, dramatizações de situações do dia-a-dia e no 

consumo na cantina da escola, por exemplo. 

Se os alunos forem novos (de até 6 anos) é interessante colocar em 

prática, no início, o sistema de trocas, ensinar o valor de objetos diversos (o que 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brincar-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/brincar-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendizagem-541594.shtml
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custa mais, que nem sempre é por tamanho do objeto), explicar o sistema de 

escambos que antigamente era utilizado e o porque criaram dinheiro, se os alunos 

compreenderem bem, pode ser explicado como funciona o cheque e o cartão de 

crédito e débito. 

A criança aprende brincando, na prática, com exemplos lúdicos. 

Colocando-se em prática a criança absorve mais rápido e melhor o ensinado. 

Outra forma de explicar sobre economia é a escola incentivar a troca, 

como por exemplo, o dia do livro/gibi ou do brinquedo. Deve ser explicado com 

antecedência à criança que é possível trocar o objeto que não é utilizado mais, por 

não gostar ou não ter mais utilidade por objetos que outras pessoas não utilizam 

também, desta forma ela terá um objeto novo sem ter gasto dinheiro para comprar. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A Educação Financeira é um tema de grande importância. Se as 

crianças e jovens fossem educados desde cedo, na formação do seu caráter e 

intelecto, a sociedade futura possuiria um resultado financeiro bom, com baixa ou 

nenhuma inadimplência, as famílias teriam maior estabilidade financeira e, 

consequentemente, maior qualidade de vida. 

As crianças quando crescem com a teoria sendo colocada em prática, 

possuem atitudes automáticas, como por exemplo, economizar energia e água, 

repensar em comprar um produto, não realizar compras parceladas a longo prazo. 

No Brasil, há um despertar ao interesse pela introdução da Educação 

Financeira na grade curricular das escolas, proporcionando conhecimentos práticos 

e teóricos sobre o assunto, favorecendo a conscientização financeira dos jovens, 

que resulta em gerar conscientização familiar, estabilidade financeira e como fruto 

deste aprendizado colocado em prática, maior qualidade de vida. 

Este estudo ainda será complementado pelo estudo de caso na Escola 

de Educação Infantil Constance Kamii da cidade de Franca a partir da implantação 

de aulas de Educação Financeira na primeira infância. 
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Introdução 
 

Clarice Lispector nasceu em Tchechelnik, uma aldeia da Ucrânia. 

Contudo, fugindo à perseguição aos judeus, após a revolução Bolchevique (1917), a 

pequena Haia e a família Lispector desembarcam no Brasil, especificamente em 

Alagoas, em 1922. Ainda muito jovem, Clarice Lispector descobre o mundo da 

literatura e em seus textos já se percebiam traços que, posteriormente, se tornariam 

complexos, pois ao contrário das crianças de mesma idade, Lispector falava sobre 

sensações, pensamentos, ou ainda, coisas aparentemente sem clareza, o que era 

motivo de rejeição a tais textos. A criança nunca tivera um texto seu publicado na 

coluna infantil de o Diário de Pernambuco, o que lhe causava grande frustração. 

Inserida na terceira fase do Modernismo Brasileiro, movimento 

marcado pela ruptura de códigos literários do primeiro vintênio do século XX, Clarice 

Lispector surge no cenário literário brasileiro impactando a crítica com seu discurso 

existencialista e de introspecção psicológica, diferenciando-se da vertente 

regionalista abordada até então. Autora de uma vasta obra, Lispector produziu uma 

diversidade de gêneros: romances, contos, novelas, crônicas, entrevistas, os livros 

infantis e outros, todos eles resistindo às tentativas de classificações e definições. 

Segundo a crítica literária (CANDIDO, 1977), a inovação da autora não está apenas 

na temática apresentada, mas também na materialização do discurso narrativo. 

Utilizando-se de um discurso altamente poético em que os recursos estruturais do 

gênero lírico se fazem constantemente presentes, a obra clariceana é nomeada pela 

crítica de “prosa-poética”. Considerado como um conto de primeira qualidade 
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(GOTLIB, 1995), “Os desastres de Sofia”, corpus de nossa pesquisa, evidencia os 

traços estilísticos aqui apontados. 

Assim, o propósito deste trabalho é apresentar as investigações iniciais 

do projeto de pesquisa de nosso artigo, a ser concluído no quarto semestre deste 

ano letivo, acerca do conto “Os desastres de Sofia”, da obra A legião estrangeira 

(1964), evidenciando-se a construção da personagem como elemento estruturante 

desta narrativa. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, visamos, primeiramente, à 

contextualização da autora e de sua obra na Literatura Brasileira, apresentando um 

estudo acerca do Modernismo Brasileiro, mais especificamente da terceira geração 

à qual Clarice Lispector pertence. Também uma abordagem acerca da narrativa 

curta denominada conto, dentro de um contexto de tradição e renovação, será aqui 

apresentada. Os mecanismos de construção da poética clariceana, mais 

especificamente do conto que compõe o corpus desta pesquisa, compõem nossas 

reflexões. Por fim, apresentaremos uma leitura crítica que contemple os efeitos de 

sentido criados pelo discurso clariceano em “Os desastres de Sofia”, destacando-se 

a construção da personagem como elemento estruturante e condutor dessa 

narrativa. 

A fundamentação teórica parte da leitura de textos teóricos e 

ensaísticos de autores como Bosi (1994) e Candido & Castello (2003) para falar do 

Modernismo Brasileiro; Rosenfeld (2008), Bosi (2003) e Gotlib (2003) para falar dos 

gêneros literários e da evolução do conto literário brasileiro. Para discorrer sobre o 

processo de construção da personagem utilizaremos, sobretudo, das reflexões de 

Antonio Candido (2004), mas também daquelas apresentadas por Reis & Lopes 

(1987). Finalmente, acerca da vida e obra de Clarice Lispector, nos utilizaremos das 

reflexões de estudiosos da obra clariceana, a saber, Candido (1977), Gotlib (1995), 

Moser (2011), Nunes (1995), Ivan (2001; 2005; 2008; 2012), Rosenbaum (2002), 

entre outras fontes, como, por exemplo, websites. 

 
1 O Modernismo e Clarice Lispector: a autora e seu tempo 

 

Segundo Candido & Castello (2003), a denominação Modernismo 

abrange, em nossa literatura, três fatos intimamente ligados: um movimento, uma 
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estética e um período. O movimento iniciou-se com a Semana de Arte Moderna, 

realizada na cidade de São Paulo, em 1922 e disseminou-se por todo o país; seu 

principal objetivo era superar a literatura vigente, composta por resquícios do 

Naturalismo, Parnasianismo e do Simbolismo. Os escritores, na sua maioria, 

residiam em São Paulo e Rio de Janeiro, sendo alguns já conhecidos por obras 

anteriores, de inspiração pós-parnasiana ou pós-simbolista como Manuel Bandeira, 

Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho e Ribeiro Couto; 

enquanto outros, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, vinham escrevendo 

artigos e esboçando obras sem enquadramento nas tendências dominantes, mas 

sem rumo certo, como por exemplo, Mário de Andrade que já havia publicado a obra 

Há uma gota de sangue em cada poema, em 1917.    

Ao movimento corresponde uma teoria estética, nem sempre 

claramente delineada e tão pouco unificada, mas que visava, sobretudo, orientar e 

definir uma renovação, formulando em novos termos o conceito de literatura e de 

escritor. O discurso de renovação literária do Modernismo Brasileiro vai desde a 

proposta de temas simples, cotidianos até a expressão de pontuação, estruturas 

léxicas, sintáticas e fônicas, proporcionado uma sensação inovadora, original, como 

aponta Menotti Del Picchia, orador oficial, em seu discurso na Semana da Arte 

Moderna: 
 
A nossa estética é de reação. Como tal, é guerreira. O termo futurista, com 
que erradamente a etiquetaram, aceitamo-lo porque era um cartel de 
desafio. Na geleira de mármore da Carrara do Parnasianismo dominante, a 
ponta agressiva dessa proa verbal estilhaçava como um aríete. Não somos, 
nem nunca fomos “futuristas”. Eu, pessoalmente, abomino o dogmatismo e 
a liturgia da escola de Marinetti. Seu chefe é para nós um precursor 
iluminado, que veneramos como um general da grande batalha da Reforma, 
que alarga o seu front em todo o mundo. No Brasil não há, porém, razão 
lógica e social para o futurismo ortodoxo, porque o prestígio do seu passado 
não é de molde a tolher a liberdade da sua maneira de ser futura. 
Procuramos cada um, atuar de acordo com o nosso temperamento, dentro 
da mais arrojada sinceridade. Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, 
reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, 
velocidade, sonho, na nossa Arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos 
de dois versos, espante da poesia o último deus homérico, que ficou 
anacronicamente, a dormir e sonhar, na era jazz-brand e do cinema, com a 
frauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena (PICCHIA, 
apud TELLES, 1976, p. 228)! 

 

Os modernistas partilhavam de um grande desejo de expressão livre, 

tendendo a transmitir, sem os embelezamentos tradicionais, a emoção pessoal e a 
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realidade do país. Pregavam a rejeição dos padrões portugueses, buscando uma 

expressão coloquial, mais próxima do modo de falar do brasileiro. 

Na poesia, formas poéticas consagradas pelo Parnasianismo são 

abandonadas, abarcando formas livres, em que não há determinação do número de 

sílabas, indo ao encontro das necessidades interiores do poeta, não havendo 

metrificações rígidas. Utilizavam desde os versos livres ritmados, dotados de 

harmonia e melodia, até versos livres prosaicos, na tentativa de mostrar que a 

poesia está contida na essência do que é dito e não apenas nos recursos formais.   

O movimento se caracterizou por diversas manifestações que tentavam 

cada vez mais defini-lo. Entre os fatos mais importantes, destacam-se a publicação 

da revista Klaxon, lançada para dar continuidade ao processo de divulgação das 

ideias modernistas, e o lançamento de quatro movimentos culturais: o Pau-Brasil, 

o Verde-Amarelismo, a Antropofagia e a Anta. 

Ainda conforme Candido& Castello (2003), contribuição como a de 

Mário de Andrade, visou, sobretudo, à experiência léxica e sintática, apoiando-se na 

fala coloquial, como no romance Amar, verbo intransitivo (1927), dos contos de 

Primeiro andar (1925) e de Belazarte (1927). À prosa de ensaio, Mário de Andrade 

utilizou da mesma liberdade, contribuindo para quebrar a solenidade e fazer dela um 

instrumento flexível e vivo, aproximando o leitor do autor, o que foi, de modo geral, 

uma conquista definitiva dos modernos.  

Em 1924, Manuel Bandeira publica seu primeiro livro integrado à nova 

estética, Ritmo dissoluto, sendo que nessa obra o poeta conduziria a um máximo de 

combatividade formal os versos que a compõe, e daí até 1930, o poeta mantém a 

liberdade dos versos os quais reuniria naquele mesmo ano em Libertinagem. 

Candido& Castello (2003) afirmam que outro grande modernista foi 

Oswald de Andrade, que mostrou a importância das experiências semânticas e o 

relevo que a palavra adquire, quando manipulada com o duplo apoio da imagem 

surpreendente e da sintaxe descarnada; pode-se dizer que a sua importância 

histórica de renovador e agitador (no mais alto sentido) foi decisiva para a formação 

da nossa literatura contemporânea. 

Em sua segunda fase, os artistas modernistas estavam voltados à 

realidade brasileira em uma tentativa de usar a arte como denúncia social, o que 

exigia uma postura ideológica desses artistas frente à realidade do país que vivia um 
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momento de crise econômica e totalitária com o governo de Getúlio Vargas; assim, 

houve a incorporação do regionalismo e dos dilemas sociais nas suas produções. 

De acordo com Candido & Castello (2003), o decênio de 1930, 

didaticamente considerado o ano de início da segunda geração modernista, teve 

como característica própria um grande surto do romance e, ainda nas palavras dos 

ensaístas, tão brilhante quanto o que se verificou entre 1880 e 1910. 

Neste contexto, Graciliano Ramos intuiu, de forma admirável, a 

condição subumana do caboclo nordestino. Em Vidas secas (1938), o autor se utiliza 

de uma narrativa não-linear, com discurso indireto livre para revelar o sertanejo com 

sua consciência embotada, a sua inteligência retardada, as suas reações devidas a 

reflexos condicionados por um sofrimento secular, por sua vez determinado pelas 

relações do homem com a própria paisagem e pela passividade ante os mais 

poderosos. É importante considerar que na obra de Graciliano Ramos o social não 

prevalece sobre o psicológico, embora não saia diminuído, conferindo uma 

dimensão de universalidade à obra do romancista.  

No campo da poesia, Carlos Drummond de Andrade cria uma 

linguagem poética seca, precisa, direta, que não disfarça o objeto ou a coisa e que 

ao lado das formas livres, enriquece as tradicionais. Em Sentimento do mundo 

(1940), o poeta mostra seus anseios e sua atenção frente aos acontecimentos 

políticos e sociais de sua época, o que também seria destacado em A rosa do povo 

de (1945). 

Ainda conforme Candido & Castello (2003), os decênios de 1940 a 

1950 revelaram, ao lado das obras maduras e expressivas dos escritores dos dois 

decênios precedentes, uma nova geração de romancistas, poetas e críticos maduros 

que representavam a camada dominante da literatura. Se na primeira fase havia 

uma preocupação em consolidar a literatura nacional, por meio de elementos que 

evidenciassem a identidade brasileira, e na segunda fase, uma necessidade de 

retratar a realidade social do país, a terceira fase assimila os padrões antecedentes 

e apresenta inovações estéticas e novas formas de expressão poética. Contudo, há 

também aqui um grupo de representantes que rompe com as propostas anteriores 

cultuando um apreço formalista que levou a falar em neoparnasianismo. Na ficção, 

citam-se nomes como Lígia Fagundes Teles, Clarice Lispector, Humberto Sales, 

João Clímaco Bezerra, Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Osmar Lins Gastão de 

Holanda, Waldomiro Autran Dourado, Rui Santos, Ernâni Sátiro, Antônio Olavo 
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Pereira e, sobretudo, João Guimarães Rosa, reconhecido como um dos maiores 

escritores brasileiros, pela originalidade e visão de mundo: 
 

Dentro de uma tendência gasta, como o regionalismo, conseguiu fazer um 
livro de valor universal, em que os elementos pitorescos são meros 
condutores de um senso profundo dos problemas do homem. Isso é devido 
em parte à sua capacidade de criar um estilo próprio, baseando na 
contribuição regional e remontando, graças ao arcaísmo desta, a velhas 
matrizes da língua. Mas que ao mesmo tempo é apto para exprimir com 
sutileza todos os matizes da inquietação moral e metafísica, encontrados 
apenas na mais requintada literatura do Ocidente. Esta fusão de local e 
universal, de presente e eterno, aproxima a sua obra das grandes 
experiências literárias da cultura moderna (CANDIDO & CASTELLO, 2003, 
p. 435). 
 

Clarice Lispector surge, então, no cenário brasileiro da terceira fase do 

Modernismo, impactando a crítica com seu discurso existencialista e de introspecção 

psicológica, diferenciando-se da vertente regionalista abordada até então. É também 

impactante a publicação de seu primeiro livro, Perto do coração selvagem, publicado 

em 1943, representando uma renovação na prosa literária vigente. A obra 

deestréiade Clarice Lispector diferencia-se do descritivismo de cenários e tipos 

humanos e do fatalismo empregado até então: 
 
A jovem romancista ainda adolescente estava mostrando à narrativa 
predominante em seu país que o mundo da palavra é uma possibilidade 
infinita de aventura, e que antes de ser coisa narrada a narrativa é a forma 
que narra. De fato, o narrado ganha realidade porque é instituído, isto é, 
suscitado como realidade própria por meio da organização adequada da 
palavra. Clarice Lispector instaurava as aventuras do verbo, fazendo sentir 
com força a dignidade própria da linguagem. Por isso o seu primeiro livro foi 
um choque, cuja influência caminhou lentamente, à medida que a própria 
literatura brasileira se desprendia das suas matrizes mais contingentes, 
como o regionalismo, a obsessão imediata dos ‘problemas’ sociais e 
pessoais, para entrar numa fase de consciência estética generalizada 
(CANDIDO, 1996, p. 17). 

 

Como evidencia Rosenbaum (2002), a obra da autora é recebida com 

resistência por autores que adotavam uma forma romanesca acabada e linear. 

Álvaro Lins critica duramente a obra de Lispector, publicando em 1944 um artigo 

nomeado “A Experiência Incompleta: Clarice Lispector”, em que reconhece a 

originalidade da artista, mas considera incompleta e inacabada a obra de estreia da 

autora, sustentando-se mais por situações isoladas do livro que a obra como um 

todo. 
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Para Berta Waldman (1992), a obra de Lispector é marcada pelo fluxo 

de consciência e pela liberdade de seus personagens, traços conhecidos da ficção 

moderna. A respeito de Perto do coração selvagem diz: “A descrição minuciosa de 

múltiplas experiências psíquicas não implica nunca a análise de caracteres ou 

fixação de tipos à maneira do realismo psicológico do século XIX” (WALDMAN, 

1992, p. 34). Segundo a estudiosa, Lispector rompe com a linearidade narrativa, 

optando pela consciência individual como centro da apreensão do real; sua escrita 

resultará fragmentária e ambivalente, já que o sujeito da consciência será 

questionado em sua capacidade de abarcar a totalidade da experiência. 

Ainda sobre Perto do coração selvagem (1943), Candido (1977) 

comenta que: 
Com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a 
nossa língua canhestra a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-
se a um pensamento cheio de mistérios, para o qual sentimos que a ficção 
não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do 
espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais 
retorcidos da mente (CANDIDO, 1977, p. 127). 

 
 

Candido (1977), em contraponto a Álvaro Lins (1944), completa 

dizendo que a intensidade com que a autora escreve e a rara capacidade de vida 

interior poderá fazer daquela jovem escritora um dos valores mais sólidos e, 

sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque aquela primeira experiência já 

era uma nobre realização de nossa linguagem. 

Posterior a Perto do coração selvagem (1943), Lispector escreveu oito 

romances, O lustre (1946), A cidade sitiada (1949), A maça no escuro (1961), A 

paixão segundo G.H. (1964), Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), 

Água viva (1973), A hora da estrela (1977), sua última obra publicada em vida, e Um 

sopro de vida publicado postumamente em 1978. 

A obra A paixão segundo G.H. publicada no ano de 1964, é a primeira 

obra escrita em primeira pessoa. O livro marca, segundo Benedito Nunes (1989), 

uma nova fase de recepção à obra da autora alimentada pela impressão 

desconcertante que a obra produzira. Também em 1964, Lispector publicou a obra A 

legião estrangeira da qual falaremos adiante. 

Quanto à última obra publicada em vida, Ivan (2001) afirma que nesta 

obra, o “autor/narrador” Rodrigo S. M. discute obsessivamente estilo e formas de 

narrar sua personagem central, a nordestina Macabéa e se enfatiza que para 
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Lispector, escrever era sinônimo de estar viva e uma forma de conhecimento de si 

mesma, temas constantes desta obra e da poética da autora como um todo. A 

estudiosa afirma, ainda, que a narrativa de A hora da estrela (1977) se desdobra em 

diferentes planos: um que narra e outro que é narrado, o que é uma forma de 

espelho, um ângulo ou olhar que permite explicitar, em parte, o implícito. Rodrigo 

narra Macabéa e a si mesmo, instaurando, desse modo, o espelho narrativo.  

Já o livro póstumo, Um sopro de vida (1978), escrito simultaneamente 

com a obra A hora da estrela (1977), é organizado pela amiga e secretária Olga 

Borelli. Neste, é materializado um longo diálogo, ou mesmo um monólogo, entre um 

narrador-Autor e a personagem criada por ele, Ângela Pralini, por meio da qual 

dialoga consigo mesmo e ensaia afastar-se de seu estilo: “Ângela é minha tentativa 

de ser dois. Infelizmente, porém, nós, por força das circunstâncias, nos parecemos e 

ela também escreve por que só conheço alguma coisa do ato de escrever” 

(LISPECTOR, 1978, p. 36). Nesta obra, Lispector resgata, a um nível bastante 

denso, a introspecção psicológica, não havendo aqui o traço social percebido pela 

crítica em A hora da estrela (1977). 

Os contos e ou crônicas também estão presentes na produção 

clariceana somando nove antologias: Laços de família (1960), A legião estrangeira 

(1964), Felicidade clandestina (1971), A imitação da rosa (1973), A via crucis do 

corpo (1974), Onde estivestes de noite (1974), Para não esquecer (1978), A bela e a 

fera (1979) e A descoberta do mundo (1984). Compõem, ainda, a obra de Lispector 

cinco livros infantis: O mistério do coelho pensante (1967), A mulher que matou os 

peixes (1968), A vida íntima de Laura (1974), Quase de verdade (1978) e Como 

nasceram as estrelas (1978). 

Em A legião estrangeira (1964), corpus desta pesquisa, Lispector reúne 

treze contos que abordam os temas constantes da poética clariceana. Temáticas 

como a solidão, a perversidade, o egoísmo, a oposição entre o ‘eu’ e o outro levam o 

leitor a enxergar o interior das personagens, seus pensamentos e sentimentos, 

conhecendo, também, um pouco mais de si. 

Para melhor compreendermos a obra e sua estrutura discursiva, 

destacando-se o conto “Os desastres de Sofia”, faz-se necessária uma abordagem 

mais cuidadosa desses tópicos e é para esse conteúdo que dirigimos nossas 

reflexões. 
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2 A narrativa curta: o conto e seus traços estilísticos 
 

Segundo Bosi (2004), o conto tem o mesmo caráter que o romance, 

porém, no romance, a narrativa se desenrola em meio a vários conflitos e esse 

desenrolar é extenso, ganhando muitos detalhes ao longo do percurso de sua 

construção. Já no conto, o contexto é mais simples, o clímax pode ser apresentado 

ao leitor do início ao fim da narrativa e a personagem torna-se o elemento mais vivo 

e importante da obra, evidenciando a simplicidade do contexto colocando em 

destaque os conflitos que assumem papel principal no conto.  

Ainda conforme Bosi (2004), o conto contemporâneo tem assumido 

formas surpreendentes graças à sua variedade, pois se “assemelha” à crônica, ao 

drama, e ao documentário, variando sua “imagem” de acordo com a linguagem 

utilizada. Engloba, a seu modo, todos os estilos de ficção, de maneira que o autor 

precise desenvolver técnicas de invenção e sintaxe compositiva em que fiquem 

transpostas as diferenças com o lírico, o dramático, e consiga, ao mesmo tempo, 

abordar toda a temática do romance colocando os princípios de composição em 

jogo. 
Para Gotlib (2004), pode-se comparar a estrutura do conto como 

flashes de luz, transportando da vida cotidiana acontecimentos com ou sem 

importância que o narrador considera relevantes para a criação de um discurso e, 

consequentemente, na formação de uma diegese densa, de caráter profundo 

despertando no leitor uma fixação que o prende até o fim. Na estrutura do conto, o 

escritor-narrador está livre para antecipar o clímax da narrativa desde o início e 

pode, ao longo do percurso, ir retomando os fatos para criar efeitos de sentido que 

enriqueçam a diegese e não fazem perder a característica de simplicidade: 
 
O conto pode ter até uma forma mais desenvolvida de ação, isto é, um 
enredo formado de dois ou mais episódios. Se assim for, suas ações, no 
entanto, são independentes, enquanto que no romance dependem 
intrinsecamente do que vem antes e depois. O conto é, pois, conto, quando 
as ações são apresentadas de um modo diferente das apresentadas no 
romance: ou porque a ação é inerentemente curta, ou porque o autor 
escolheu omitir algumas de suas partes. A base diferencial do conto é, pois, 
a contração: o contista condensa a matéria para apresentar os seus 
melhores momentos. Pode haver o caso de uma ação longa ser curta no 
seu modo de narrar, ou então ocorrer o inverso (GOTLIB, 2004, p. 64). 
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Soares (1993) comenta que ao invés de representar o desenvolvimento 

ou corte na vida das personagens, procurando abranger um total, o conto aparece 

como uma amostragem, como um flagrante, pelo qual vemos registrado um episódio 

singular e representativo. Quanto mais concentrado, mais se caracteriza como arte 

de sugestão, resultante do rigoroso trabalho de seleção e harmonização dos 

elementos selecionados e de ênfase no essencial. 

Bosi (2004) afirma que a invenção do contista se faz por “achamento” 

de uma situação que o atraia, mediante um ou mais pontos de vista, espaço e 

tempo, personagens e trama. Daí não ser tão aleatória ou inocente, como às vezes 

se supõe, a escolha que o contista faz do seu universo. Ainda conforme o ensaísta, 

há uma relação muitas vezes agônica entre a opção narrativa e o mundo narrável. E, 

na verdade, só quando é vital e apaixonado esse momento criativo é que se constrói 

uma narrativa esteticamente válida. Para Bosi (2004), o conto contemporâneo é 

multifacetado, capaz de refletir as situações mais diversas da nossa vida real ou 

imaginária, constituído no espaço de uma linguagem moderna, porque sensível, 

tensa e empenhada na significação. 

Clarice Lispector se utiliza do conto como forma de expressão e o fez 

com tanta sensibilidade que seus textos, desde a sua estreia, com a publicação de 

Perto do coração selvagem (1943), revelam a modernidade estrutural: narrativas 

simples com personagens densas as quais materializam os conflitos da existência 

humana, do ser e estar no mundo. A antologia A legião estrangeira (1964) nos 

aproxima um pouco mais das reflexões propostas pela autora e é desta obra que 

falamos a seguir. 

 

2.1 Uma “legião” de seres clariceanos 

 

Conforme dito anteriormente, dentro da produção clariceana destacam-

se os volumes de contos Laços de família (1960); A legião estrangeira (1964); 

Felicidade clandestina (1971); A imitação da rosa (1973); Onde estivestes de noite 

(1974); A via crucis do corpo (1974); Para não esquecer (1978), reunião de contos 

que integravam, em um primeiro momento, a segunda parte do volume A legião 

estrangeira (1964); A bela e a fera (1979) e A descoberta do mundo (1984). 

De acordo com Gotlib (1995), no ano de 1964 surgem duas 

publicações importantes de Lispector: o livro de contos A legião estrangeira e o 
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romance A paixão segundo G.H. Gotlib (1995) afirma que a autora declarara que a 

coletânea de contos fora abafada pelo romance lançado no mesmo ano. Para a 

estudiosa, dentre os contos que compõem a obra, destacam-se “A legião 

estrangeira”, “Os desastres de Sofia”, corpus desta pesquisa, e “A quinta história”, 

considerados como contos de primeira qualidade, sendo que a esses misturam-se 

outros contos que figuram como crônicas. 
 
 
Contos maiores ou crônicas mínimas, os textos aí reunidos resultam de um 
método ‘original’ de Clarice – escrever as ‘folhas soltas’ –, método praticado 
desde a elaboração de seu primeiro romance. Aqui, conservam a 
autonomia. E primam pela heterogeneidade de tamanho, discurso, assunto, 
tom. Talvez por essa via do fragmento não só solto, mas autônomo, sem o 
compromisso da conexão num conjunto, a narradora apareça aí na riqueza 
de seu talento de observadora voltada para direções múltiplas, em 
superfícies discursivas geometricamente multifacetadas (GOTLIB, 1995, p. 
355). 
 
 

Trata-se de uma coletânea de treze contos, que abordam os temas 

constantes da poética clariceana: o cotidiano familiar, a perversidade infantil, a 

solidão, a relação eu x outro. 

Marlene Gomes Mendes (1999) afirma que a obra A legião estrangeira 

(1964) fora, inicialmente, constituída de duas partes, lançada pela Editora do Autor, 

sendo que alguns contos que compõem a primeira parte foram republicados, com 

modificações, na obra Felicidade clandestina (1971). Na segunda parte da antologia 

de 1964, a qual Lispector atribuía o nome de “Fundo de gaveta”, sugestão de seu 

amigo Otto Lara Resende, encontramos textos mais “leves”, os quais, 

posteriormente, passaram a constituir o volume Para não esquecer (1978), 

publicado pela Editora Ática. A exigência feita pela editora à artista não fora bem 

recebida pela mesma: 
 
 
Esta segunda parte se chamará, como uma vez me sugeriu o nunca assaz 
citado Otto Lara Resende, de ‘Fundo de Gaveta’. Mas por que livrar-se do 
que se amontoa, como em todas as casas, no fundo das gavetas? Vide 
Manuel Bandeira: para que ela me encontre com ‘a casa limpa, a mesa 
posta, com cada coisa em seu lugar’. Por que tirar do fundo da gaveta, por 
exemplo, ‘a pecadora queimada’, escrita apenas por diversão, enquanto eu 
esperava o nascimento do meu primeiro filho? Por que publicar o que não 
presta? Porque o que não presta também não presta. Além do mais, o que 
obviamente não presta sempre me interessou muito. Gosto de um modo 
carinhoso do inacabado, do malfeito, daquilo que desajeitadamente tenta 
um pequeno vôo e cai sem graça no chão (LISPECTOR, apud GOTLIB, 
1995, p. 354).   
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Segundo Gotlib (1995), o trecho acima abre a segunda parte da 

primeira edição de A legião estrangeira (1964). Nele, Lispector fala do carinho que 

tem por escrever coisas inacabadas, e que o modo inacabado e o que não “presta” 

sempre a interessou muito. Para Gotlib (1995), neste texto colocado no meio do 

volume e praticamente sem “realce”, é possível perceber, um dos grandes textos 

que explicitam a poética clariceana, comprovando, uma vez mais, por si mesmo, 

aquilo que ele traduz: o que não presta por vezes presta até demais. 

A afirmação de Roberto Corrêa dos Santos (1999) vai ao encontro das 

reflexões de Gotlib (1995) quando o ensaísta afirma que há na obra A legião 

estrangeira (1964) uma ampla poética de Clarice Lispector. Para Santos (1999) é 

possível extrair a própria substância de uma arte verbal capaz de articular diferentes 

tipos de registros, que obedecem à variedade das experiências observadas ou 

imaginadas, sempre intensamente vividas. 

Segundo Benedito Nunes (1995), o conto em Clarice Lispector respeita 

as características fundamentais do gênero, concentrando num só episódio, que lhe 

serve de núcleo, e que corresponde a determinado momento da experiência interior, 

as possibilidades da narrativa. No conto “Os desastres de Sofia”, a personagem 

narradora, Sofia, materializa, no seu discurso ironicamente simples, a relação 

conflituosa entre uma aluna e seu professor. Assim, os contos da autora segue no 

mesmo eixo mimético dos romances, firmados na consciência individual como limiar 

originário de relacionamento entre o sujeito narrador e a realidade.  

Ainda de acordo com o ensaísta, a tensão conflitiva nos contos 

clariceanos estão diversamente qualificados. Por exemplo, no conto “Os desastres 

de Sofia”, Nunes (1995) nomeia a presença de uma “tensão conflitiva” como “transe 

nauseante”. No clímax da narrativa entre a menina Sofia e seu professor, a jovem 

travessa descobre uma atração, espécie de amor pelo adulto, que a despreza, até 

descobrir um outro lado seu: “ [...] Não o amava como a mulher que eu seria um dia, 

amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a 

cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos 

[...]” (LISPECTOR, 1999, p. 11). O conto se desenrola em uma rede de polaridades; 

cura e sofrimento, mel e veneno, feito uma espiral. “Como núcleo, isto é, como 

centro de continuidade épica, tal momento de crise interior aparece diversamente 
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condicionado e qualificado em função do desenvolvimento que a história recebe” 

(NUNES, 1995, p. 84). 

A riqueza discursiva do texto clariceano e a poeticidade reveladas 

nessa “prosa-poética” serão apresentadas na seção quatro desta pesquisa, por meio 

de uma leitura interpretativa, em que serão revelados os efeitos de sentido criados 

pelo discurso na construção da personagem Sofia. Essa leitura, bem como o 

desenvolvimento da seção três, que compõe o embasamento teórico de sustentação 

de leitura, ainda se encontram em fase de elaboração e serão demonstrados 

oportunamente.  
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