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1. ENCONTRO 2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA. I. Título.

APRESENTAÇÃO
Seja bem-vindo ao XIV Encontro de Iniciação Científica, XII Mostra de PósGraduação e a IV Mostra de Extensão do Centro Universitário Teresa D'Ávila UNIFATEA, que foi realizado em suas dependências nos dias 26, 27 e 28 de outubro
de 2017. O evento é organizado pelo Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação
Científica - ISPIC, juntamente com a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão, em parceria com os coordenadores, professores, funcionários e alunos dos
cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu e ensino médio.
Em 2015, o UNIFATEA destacou-se com o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação, recomendado pela
CAPES com conceito 3.
Em 2016, recebeu a chancela de Centro Universitário no dia 18 de julho,
publicada pelo MEC no Diário Oficial da União, valorizando todos os esforços e
energias depositadas nos projetos de excelência, desenvolvidos pela Instituição ao
longo de seus mais de 60 anos. Ainda neste ano, a FAPESP aprovou o projeto de
auxílio à Organização do evento.
Em 2017, aconteceu paralelamente os seminários internos dos Programas
Institucionais do CNPq e CAPES de Iniciação Científica - PIBIC, Inovação Tecnológica
- PIBITI, Iniciação Científica para o Ensino Médio – PIBIC-EM, Iniciação à Docência PIBID, bem como PIC – Voluntário.
Neste ano a temática foi Convergências Sociais e Popularização da Ciência.
Para popularizar, é necessário compartilhar e convergir. Os dois pontos da temática
estão intrinsecamente ligados pelo fato de que o Encontro de Iniciação Cientifica,
Mostra de Pós-Graduação e Extensão se consolidam como um espaço de trocas entre
diferentes agentes sociais (pesquisadores, professores, discentes, colaboradores de
empresas/indústrias e comunidade) em prol do ponto em comum: a divulgação de
novas descobertas, resultados de pesquisa e troca de experiências. Tornar a ciência
mais acessível a todos é uma das missões da equipe organizadora há 14 anos,
mostrando que é possível se fazer ciência no Brasil e, por meio dela, promover
mudanças tecnológicas e sociais.

FOTOS
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PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira – 26/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 9h – 10h20
Horário

Título do Trabalho

9h – 9h10

VISITA PRÉ-OPERATÓRIA E SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
PERIOPERATÓRIA: A IMPORTÂNCIA DENTRO DO PLANO TERAPÊUTICO DO CLIENTE E O PAPEL
DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NESTE PROCESSO

9h10 – 9h20

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO POSICIONAMENTO CIRÚRGICO PRONA

9h20 – 9h30

A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO: AMBULATÓRIO DE
FERIDOS DO UNIFATEA
COMUNICAÇÃO EXTERNA: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APLICATIVO MÓVEL,
PARA SECRETARIA DE SAÚDE

9h30 – 9h40
9h40 – 9h50

QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO

9h50 – 10h

SAÚDE DO HOMEM MADURO: A PROCURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

10h – 10h10

RELATO DAS SENSAÇÕES DE FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
O DESGASTE PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO RELACIONADO A RISCOS HOSPITALARES E
FATORES ERGONÔMICOS

10h10 – 10h20

Quinta-feira – 26/10
Sessão Painel – Pórtico
Horário: 10h – 11h
Título do Trabalho
PREVALÊNCIA DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE UMA CIDADE DO INTERIOR
PAULISTA
FERIDA OPERATÓRIA: FOCO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
IMPACTO DO TRABALHO SENTIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL:
ESTUDO PRELIMINAR
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA AVALIAÇÃO DA DOR
GINÁSTICA LABORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ENFERMAGEM
PREVENÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO: UMA AÇÃO EDUCATIVA DA ENFERMAGEM
ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NO SERVIÇO DE HOME CARE
RELACIONADO À ERGONOMIA
O ENFERMEIRO FRENTE À AVALIAÇÃO DA PELE
DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: SOB O OLHAR CUIDADOSO DA ENFERMAGEM

Abertura Oficial – Reitoria e Comissão Organizadora
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 19h – 20h50
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

DESIGN E TERRITÓRIO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS CERÂMICOS DO MUNICÍPIO
DE CUNHA-SP
ERGONOMIA NA JUVENTUDE - USO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS E OS RISCOS PARA A
SAÚDE
PROJETO GRÁFICO EDITORIAL PARA MANUAL DO ALUNO INGRESSANTE NO CURSO DE
DESIGN
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA DE APLICATIVO MÓVEL UNIVERSITÁRIO PARA
AUXILIAR ALUNOS, PROFESSORES E VISITANTES
USO DE ALVENARIA EM PERFIL DE PVC PREENCHIDA COM CONCRETO NA CONSTRUÇÃO DE
CASAS POPULARES
PRODUÇÃO E CONSUMO DO ESPAÇO URBANO: ANÁLISE DA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO EM GUARATINGUETÁ-SP

19h10 – 19h20
19h20 – 19h30
19h30 – 19h40
19h40 – 19h50
19h50 – 20h
20h – 20h10
20h10 – 20h20
20h20 – 20h30

ESTUDO HISTÓRICO-CULTURAL DOS BENS PATRIMONIAIS DA CIDADE DE LORENA/SP
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA SOBRE A CONTRUIBUIÇÃO
DE DIFERENTES METODOLOGIAS DE ENSINO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS E
NA PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PRODUÇÃO DE UM VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE O ACADÊMICO
DIEGO AMARO DE ALMEIDA

20h30 – 20h40

SECRETS AND LIES: ROTEIRO DE FICÇÃO SERIADA PARA INTERNET

20h40 – 20h50

A NATUREZA EM FRANKENSTEIN: UMA DESPERTADORA DE EMOÇÕES

Sessão Oral – Auditório Teresa de Jesus
Horário: 19h – 21h
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

MARKETING INTERATIVO NO SETOR BANCÁRIO: A EVOLUÇÃO DA EMPRESA E CLIENTE
PARA A FIDELIZAÇÃO

19h10 – 19h20

IMPLANTAÇÃO DA NORMA ISO 14001 EM UMA EMPRESA DE MADEIRA TRATADA

19h20 – 19h30

O MARKETING E A IMPORTÂNCIA DA MARCA

19h30 – 19h40

ESTUDO DE CASO UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK POR UMA MÉDICA DERMATOLOGISTA
DRª PATRICIA COBIANCHI – DERMATOLOGISTA

19h40 – 19h50

TATUAGEM: A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PELE

19h50 – 20h

PRODUÇÃO DE UM VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O UNIFATEA "MINHAS MEMÓRIAS"
BASEADO NO LIVRO A ARTE DA GUERRA DE SUN TZU

20h – 20h10

PROGRAMA PILOTO: PANORAMA

20h10 – 20h20

CODEPENDÊNCIA E JORNALISMO: DEBATES QUE ESTIMULAM A REFLEXÃO

20h20 – 20h30

O JORNALISMO EM QUADRINHOS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

20h30 – 20h40

AS POTENCIALIDADES DO USO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE
HISTÓRIA

20h40 – 20h50

ROMANCE ANGÚSTIA, DE GRACILIANO RAMOS, INSPIRAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO
“PEACE 01” – UM AUXÍLIO AO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS

20h50 – 21h

A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Seminário Interno dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica
do CNPq + Sessão Painel – Pórtico
Horário: 20h30 – 21h30
Título do Trabalho
HISTÓRIA E TECNOLOGIA: O USO DO QR CODE NA DISSEMINAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DOS PERSONAGENS
ÍCONES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE LORENA-SP

ESPAÇOS URBANOS SEGUROS E INSEGUROS NO MUNICÍPIO DE LORENA/SP: A PERCEPÇÃO DOS BAIRROS PELA
VISÃO DA POPULAÇÃO
ESTUDO DE ETNOECODESIGN DE NICHO DE DESCARTE DE IMAGENS SACRAS EM GESSO EM AMBIENTES
URBANOS PRÓXIMOS AO HOTSPOT MATA ATLÂNTICA
APLICAÇÃO DA ISO 9001 VERSÃO 2015 EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVIMENTO DE CREME COM ATIVOS NATURAIS PARA O TRATAMENTO TÓPICO DOS SINTOMAS DA
PSORÍASE
ENCAPSULAMENTO DE SACCHAROMYCES BOULARDII EM MATRIZ POLIMÉRICA CONTENDO ALGINATO E
INGREDIENTES FUNCIONAIS
ETAPAS DE PLANOS DE NEGÓCIOS (“BUSINESS CONCEPT”) E PLANOS DIRETORES (MASTER PLANS)
APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS COMO FONTE DE CARBONO E NUTRIENTES PARA
CRESCIMENTO DE MICRORGANISMO PROBIÓTICO
DESENVOLVIMENTO DA MARCA E IDENTIDADE VISUAL PARA CASAMENTO PESSOAL
CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO DETAILED PLANNING AND SCHEDULING - DPS (SAP) PARA O
PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
O FOLHETIM LORENIANAS COMO PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE LETRAS
O USO DA GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NAS AULAS DE INGLÊS PARA AQUISIÇÃO DE
VOCABULÁRIO

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOB A PERSPECTIVA DOS GÊNEROS TEXTUAIS E TIPOS DE DISCURSO: UMA AÇÃO
INTERVENTIVA APÓS APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
O GÊNERO DISCURSIVO CARTA COMO INCENTIVO PARA PRODUÇÕES TEXTUAIS
EXPLORANDO A PARÓDIA EM SALA DE AULA: A LEITURA DO CONTO ED MORT COMO APRIMORADORA DE
HABILIDADES
DESENVOLVIMENTO DE UM MOBILIÁRIO MODULAR MULTIFUNCIONAL PARA ESPAÇOS REDUZIDOS
VÍDEO-DOCUMENTÁRIO: UM RELATO SOBRE AS “PESSOAS QUE ENSINAM A SER HUMANO”
BIBLIOTECA DIGITAL DOMÍNIO PÚBLICO SOB O OLHAR DE DOCENTES DO ENSINO MÉDIO
VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE O PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL
DESENVOLVIMENTO DE UMA LINHA TEMÁTICA INFANTIL PARA EMBALAGENS DE SHAMPOO E CONDICIONADOR
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS SINTOMAS DA DENGUE
VOZ AO SUICÍDIO: O VÍDEO-DOCUMENTÁRIO COMO INSTRUMENTO PARA DESMISTIFICAR ESSE GRAVE PROBLEMA
DE SAÚDE PÚBLICA. COMO REAGIR?
HEBE CAMARGO E A INFLUÊNCIA SOBRE AS MULHERES
COMBINANDO JOGO E ESCOLA PROMOVENDO APRENDIZAGEM EFETIVA
O GÊNERO TEXTUAL CARTA: UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO E SOLIDARIEDADE
VALOR E ÉTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO SÉCULO XXI

Sexta-feira – 27/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 09h – 10h30
Horário

Título do Trabalho

9h – 9h10

NÍVEL DE GRAVIDADE SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DO TISS - 28 DOS PACIENTES INTERNADOS
EM UMA UTI DO VALE DO PARAÍBA

9h10 – 9h20

POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO PORTFÓLIO REFLEXIVO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO
NO ENSINO DE ENFERMAGEM

9h20 – 9h30

EDUCAÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM PÉ DIABÉTICO: DA LASCA DE VIDRO À AMPUTAÇÃO

9h30 – 9h40

MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA EM PORTADORES DE HIV/ADS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA
TEORIA DO AUTOCUIDADO DE OREM

9h40 – 9h50

OS FATORES DE RISCO E AS IMPLICAÇÕES DA GRAVIDEZ PRECOCE NA ADOLESCÊNCIA

9h50 – 10h

COMPORTAMENTO SEXUAL DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA, SP

10h – 10h10

DUPLO ENLUVAMENTO: EFICÁCIA OU DESPEDÍCIO?

10h10 – 10h20

RAZÕES DE INCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS: REVISÃO DA LITERATURA

10h20 – 10h30

A MAMOGRAFIA E A SAÚDE DA MULHER

Sessão Painel – Pórtico
Horário: 10h – 11h
Título do Trabalho
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA FAMILIAR EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO
VALE DO PARAÍBA-SP
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DRENAGEM POSTURAL
SÍFILIS EM GESTANTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA
PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
O PAPEL DO ENFERMEIRO E A EDUCAÇÃO E SAÚDE ACERCA DA SÍNDROME DE HELLP
DESENVOLVIMENTO DE UMA LUVA PARA USO DE PACIENTES PORTADORES DE SINDACTILIA
A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA O PÚBLICO LEIGO
O CONHECIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SOBRE CUIDADO COM A PUÉRPERA COM DEPRESSÃO PÓSPARTO
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADO AO CATETER VESICAL DE DEMORA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: INCIDÊNCIAS E FATORES DE
RISCO
O PAPEL E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA: ‘TEMPO É MÚSCULO’

Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 19h – 21h
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÕES NOS LUGARES DE CONVIVÊNCIA

19h10 – 19h20

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: O EXERCÍCIO DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A
EXPERIÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO POR MEIO DE UMA ABORDAGEM TÉCNICA E POLÍTICA

19h20 – 19h30

PODER PÚBLICO COMO AGENTE SOCIAL PRODUTOR DE ESPAÇO URBANO EM
PINDAMONHANGABA – SP

19h30 – 19h40

O EMPODERAMENTO FEMININO DENTRO DAS ESCOLAS DE PERIFERIA

19h40 – 19h50

DIREITOS HUMANOS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

19h50 – 20h

VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL DA CIDADE DE LORENA – SP POR INTERMÉDIO DA
EDUCAÇÃO

20h – 20h10

“RAÍZES NO VALE” - O APOGEU E A DECADÊNCIA DO CAFÉ NO VALE DO PARAÍBA

20h10 – 20h20

SEMÂNTICA E LINGUÍSTICA: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA

20h20 – 20h30

DOCTRINA DEFIXI: UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO EM ARTE E SOBRE ARTE

20h30 – 20h40

A CONTEXTUALIZAÇÃO DA MATEMÁTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO MOTIVAÇÃO NA
APRENDIZAGEM

20h40 – 20h50

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR EM IES SALESIANAS

20h50 – 21h

ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A ADULTIZAÇÃO INFANTIL VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO: UM
ESTUDO DE CASO

Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 19h – 21h
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CLOROFILA E DO PERFIL DO CRESCIMENTO DA MICROALGA
CHLORELLA MINUTISSIMA CULTIVADA EM MEIO F/2

19h10 – 19h20

EFEITO INIBITÓRIO DE DESINFETANTES COMERCIAIS SOBRE O CRESCIMENTO DE CANDIDA
ALBICANS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS

19h20 – 19h30

LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL SOBRE PLANTAS MEDICINAIS NOS
MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA: CACHOEIRA PAULISTA-SP E LORENA-SP

19h30 – 19h40

CONTROLE DE QUALIDADE DE PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE:
VERIFICAÇÃO DE ORIFÍCIOS E DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E PRESSÃO DE
ESTOURO

19h40 – 19h50

OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – COMPETÊNCIAS PARA ATUAÇÃO

19h50 – 20h

DIREITOS HUMANOS E FORMAÇÃO DOCENTE: A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DAS
SEXUALIDADES EM CURSOS DE LICENCIATURA
SER E ESTAR PROFESSOR NO SÉCULO XXI – UMA ANÁLISE DO PERFIL DOCENTE DOS ANOS
INICIAIS DO EFI

20h – 20h10
20h10 – 20h20

CONHECENDO A PEDAGOGIA WALDORF NA PERSPECTIVA DOS PAIS

20h20 – 20h30

EDUCAÇÃO INFANTIL: INTERCULTURALISMO E MULTICULTURALISMO – UMA PROPOSTA COM
MÉTODO DE PROJETOS
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COMO FATOR IMPORTANTE NA PREVENÇÃO DA
INDISCIPLINA EM REDES PÚBLICAS DE ENSINO
A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS - UMA EXPERIÊNCIA DO USO DE REDE SOCIAL
DIGITAL

20h30 – 20h40
20h40 – 20h50
20h50 – 21h

PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS E METODOLÓGICOS DA PEDAGOGIA MONTESSORIANA PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL: ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS DO SEU MÉTODO

Sessão Oral – Pórtico
Horário: 20h30 – 21h30
Título do Trabalho
DESENVOLVIMENTO DE UMA CÔMODA PARA JOVENS TRABALHADORES RESIDENTES EM MORADIAS COMPACTAS
HABITAÇÃO POPULAR COM STEEL FRAME: UM NOVO MODO DE CONSTRUIR
LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DE LORENA
RETROFIT SUSTENTÁVEL: ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS
GERADORES DE DIVERSIDADE URBANA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS CENTROS URBANOS DE
GUARATINGUETÁ/SP E LORENA/SP COM BASE NAS
IDEIAS DE JANE JACOBS
FABLAB COM DESIGN THINKING PARA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM
SMARTCLASS
CULTURA INDÍGENA: PRESENÇA E LEGADO NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA
APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE LORENA
FESTA DO ARROZ DE TREMEMBÉ – PREFERÊNCIAS
ELABORAÇÃO DE UM CLIPE MUSICAL - DESENVOLVENDO O GÊNERO TEXTUAL ROTEIRO SOB A PERSPECTIVA DA
PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA
A VARIEDADE LINGUÍSTICA NO VALE DO PARAÍBA
ADAPTAÇÃO LITERÁRIA: UM FOMENTO À LEITURA DOS CLÁSSICOS
PRÁXIS DOCENTE: NECESSIDADE À DESLIQUIDEZ DO SER E ESTAR HUMANOS
MAPEAMENTO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO ATIVO DE APRENDIZAGEM (MAA) ENTRE O CORPO DOCENTE DE UMA
IES PÚBLICA NO VALE DO PARAÍBA
REFLEXÕES DO BRINCAR COMO INTERVENÇÃO LÚDICA NO ATENDIMENTO DE UMA CRIANÇA COM O
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DE JOGOS DE CARTAS INSPIRADOS NOS BIOMAS BRASILEIROS
DESENHOS DE ARTRÓPODES: FERRAMENTAS ÚTEIS AO ENSINO DE CIÊNCIAS E À EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA DE VERTEBRADOS AMNIOTAS DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA ANIMAL
DO UNIFATEA
ESTUDO PRELIMINAR DAS OCORRÊNCIAS DE PRIMATAS NÃO HUMANOS NO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ/SP
O PODCAST COMO UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS AULAS DE LITERATURA
GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA O INCENTIVO EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM
TRANSPOSIÇÃO DA LINGUAGEM VERBAL PARA NÃO VERBAL: UM INCENTIVO À LEITURA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE LUÍS FERNANDO RABELO CHACON
A EVOLUÇÃO DAS REDES SOCIAIS E O ENVOLVIMENTO DE MARCAS
HORÓSCOPO: PRATICANDO A PRONÚNCIA DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DOS JOGOS

O USO DO PODCAST PARA O ENSINO DE LITERATURA E A AMPLIFICAÇÃO DE NOVAS VOZES NO AMBIENTE
ESCOLAR

MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Sábado – 28/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 09h – 10h40
Horário

Título do Trabalho

9h – 9h10

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: ESTUDO DE CASO
EM UMA SECRETARIA NO MUNICÍPIO DE LORENA/SP

9h10 – 9h20

ONTOLOGIAS PARA ANÁLISE DE PERIGOS EM SISTEMAS AEROESPACIAIS

9h20 – 9h30

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: “UM INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA, AMBIENTAL
E SOCIAL NOS ESPAÇOS PÚBLICOS”

9h30 – 9h40

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO FONTE DE TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS:
UMA ANÁLISE EM MUNICÍPIO DA 4ª SUB-REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA

9h40 – 9h50

ATIVIDADES EDUCOMUNICATIVAS COMO RECURSO MOTIVACIONAL DAS AULAS NO ENSINO
SUPERIOR

9h50 – 10h

PLANO DE CARREIRA COMO FERRAMENTA PARA UM RECURSOS HUMANOS ESTRATÉGICO

10h – 10h10

NCPOP: NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA A ORATÓRIA PROFISSIONAL

10h10 – 10h20

ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAVRINHAS

10h20 – 10h30

DIÁLOGOS TRANSLÍNGUES E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA CRÍTICA EM TEMPOS DE REFLEXIVIDADE

10h30 – 10h40

EXISTÊNCIA EM CASSIANO RICARDO: RECORTES POÉTICOS EM A FACE PERDIDA (1950) E
DEXISTÊNCIA (2012)

Sessão Painel – Pórtico
Horário: 10h – 11h
Título do Trabalho
ANÁLISE DE PROCESSO DE ESTAMPAGEM NO DISCO E SUAS INFLUÊNCIAS NO DESIGN DO PRODUTO DE RODAS
AUTOMOTIVAS
A EVOLUÇÃO DAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS: A INDÚSTRIA 4.0 E O DESIGN THINKING COMO METODOLOGIA DE
INOVAÇÃO
DESIGN E ERGONOMIA COGNITIVA: APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA COMUNICAÇÃO DA SIMBOLOGIA TÊXTIL PARA
O CONSUMIDOR FINAL
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES
APLICAÇÃO DO PROGRAMA LETRUS PARA DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA NOS CURSOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
ANÁLISE ESTRATÉGICA DE VIABILIDAE PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE
LORENA/SP
IMPLANTAÇÃO DE JANELAS INDUSTRIAIS POR MEIO DO DESIGN THINKING PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
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RESUMO
O marketing é fundamental para aquelas empresas que desejam se adaptar as mudanças do
mercado e atender da melhor maneira possível as necessidades e os desejos dos consumidores. Com
base nesse fato, este artigo tem como objetivo identificar as melhores ações de marketing nas empresas
para ter uma marca forte no mercado. Existe grande variedade de nomes, expressões e ferramentas
utilizadas, mas, pouco conhecido na prática por muitos profissionais. Nos dias atuais, para sobreviver no
mercado torna-se essencial que as empresas de qualquer porte sejam orientadas para o marketing.
Foram coletados dados com a finalidade de exemplificar e facilitar o entendimento no que se refere o
objetivo do artigo.
Palavras-chaves: marketing; marcas; estratégias; empresas.

ABSTRACT
Marketing is critical for those companies that want to adapt to market changes and best meet the
needs and desires of consumers. Based on this fact, this article aims to identify the best marketing
actions in companies to have a strong brand in the market. There is a wide variety of names, expressions
and tools used, but little known in practice by many professionals. Nowadays, in order to survive in the
market it is essential that companies of any size are marketing oriented. Data were collected with the
purpose of exemplifying and facilitating the understanding regarding the purpose of the article.
Keywords: marketing; brand; strategies; companies.

1.

INTRODUÇÃO
Marketing é um conjunto de atividades que envolvem o processo de criação,

planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam as
necessidades do consumidor, e de estratégias de comunicação e vendas que superem
a concorrência. Engloba entender as necessidades de um determinado mercado,
passar essas necessidades para a produção, e com o produto desenvolvido, vender
este produto para o cliente.
As organizações devem ter o foco voltado para o cliente, detectar suas
necessidades e se adaptar aos seus desejos, os quais estão em constante mudança.
O comportamento do cliente é tema que permite compreender o processo de compra
dos clientes e a maneira como se relacionam com produtos e serviços. Diversos
estudiosos têm dedicados especial atenção sobre o comportamento dos consumidores
e sobre o modo como as empresas elaboram e utilizam estratégias de marketing para
atrair e fidelizar clientes.
Embora muitas empresas reconheçam a importância de se investir em
Marketing, nem todos sabem, de fato, a melhor forma de fazer este investimento.
Algumas empresas têm menor gama de recursos e, consequentemente, maior
dificuldade em satisfazer seus clientes, tendo assim que prover de cuidados para
continuar no mercado sem que haja disparidade em relação às grandes organizações.
Em função deste fator, o marketing pode desempenhar um importante papel,
representando um valioso instrumento para otimização dos resultados. No mundo
moderno atual as empresas dependem cada vez mais da capacitação tecnológica e da
geração de inovações para garantir a sua sobrevivência e seu sucesso.
Para uma empresa diferenciar-se no mercado, é necessário desenvolver ações
de marketing, mas também criar ou fortalecer imagem a marca, incorporando além das
qualidades técnicas, as qualidades que enfatizem a relação da marca com os
consumidores, ou seja, um conjunto de valores subjetivos associados à imagem da
marca. Isto favorece a competitividade e se constitui em um grande desafio para as
empresas. Pois, para ser competitivo no mercado atual, deve-se atender não somente

a desejos e necessidades, mas também oferecer produtos e serviços que sejam
inovadores e que possam surpreender o consumidor.
Entretanto, a intenção principal, é identificar as melhores ações de marketing
nas empresas verificando a importância do fortalecimento da marca, conhecendo o
papel da marca para se ter uma marca forte no mercado atual. A finalidade é transmitir
informações vindas por meio do conhecimento dos conceitos da gestão de marketing,
para que o empreendedor possa estar preparado para a competitividade da nova
economia.

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Conceito de Marketing
Marketing é o estudo dos mercados e o entendimento de seus principais

componentes, como públicos, vendas e produtos, visando uma melhor estratégia para
o desenvolvimento das empresas.
Kotler (2003) afirma que marketing é a função empresarial que identifica
necessidades e desejos insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial de
rentabilidade, especifica que mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa,
decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses mercados
selecionados e convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao
cliente.
Segundo Las Casas (2007), marketing é a área do conhecimento que engloba
todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação
dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados
objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de
atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade. Marketing
também tem a função de determinar quais mercados-alvo a organização pode atender
melhor, planejar produtos, serviços e programas mais adequados que satisfaçam estes
mercados.
Para Kotler e Keller (2006), as atividades de marketing incluem decisões sobre
quem a empresa deseja ter como cliente, que necessidades deve satisfazer, que

produtos e serviços deve oferecer, como deve definir seus preços, que informações
deseja enviar e receber, que canais de distribuição deve usar, e que parcerias deve
estabelecer.
O Marketing se desenvolve dentro das empresas conforme seu porte financeiro
e seu tamanho. Pequenas empresas não possuem recursos financeiros suficientes
para investir pesado em marketing, mas, isso não significa que elas não usam as
ferramentas do marketing, ao contrário, as pequenas empresas podem desenvolver
meios menos onerosos que podem lhe trazer ótimos resultados. Nesses casos é
fundamental o uso de criatividade, inovação e foco para que não haja desperdícios. O
objetivo principal do marketing é atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior e
manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes satisfação.
Segundo Godoy e Nardi (2006), o marketing é envolto em muito folclore a
respeito de sua utilização, e talvez um dos maiores mitos seja o de que o marketing é
coisa para as grandes empresas. O marketing atende as exigências de todos os tipos
de organizações. Cabe apenas a adequação das técnicas em face do montante
disponível de recursos da organização.
Armstrong (2007) faz inferência em sua obra, apontando que o marketing tem a
função nos negócios de lidar com os clientes. Tendo ainda como principais objetivos
atrair novos clientes, prometendo-lhes valor agregado superior ao concorrente,
mantendo e cultivando clientes atuais, proporcionando-lhes satisfação.
Deste modo, Marketing consiste em ações que levem à construção e
manutenção de relacionamentos de troca desejados com um público-alvo em relação a
um produto, serviço, ideia ou outro objeto.

2.2

Necessidades, desejos e demandas
Uma empresa, ao iniciar suas atividades, tem na sua finalidade um fator

determinante da sua direção no mercado. Como o cliente é o elemento principal que
justifica a perpetuação da empresa, é nele que qualquer empresário, empreendedores
e ou funcionários devem se concentrar. O 1º pilar do conceito de marketing é composto
por estes três itens:

Necessidades: Está relacionado ao entendimento das necessidades humanas.
Trata-se de um estado de privação do indivíduo, que inclui as necessidades físicas
básicas, sociais e individuais de conhecimento e auto-realização;
Desejos: São as necessidades humanas moldadas pela cultura e pelas
características individuais. Os desejos são mutáveis e se modificam conforme as
transformações ocorridas na sociedade. Como lacunas que jamais são preenchidas, o
marketing deve se dirigir para criar novos desejos (produtos) com o objetivo de
assegurar a sua própria existência;
Demandas: As pessoas têm desejos infinitos, mas recursos limitados. Sendo
assim, elas desejam produtos que proporcionam o máximo de satisfação possível em
troca de seu dinheiro. Por meio da capacidade de compra de cada indivíduo, os
desejos se tornam demandas.
Kotler (2003) afirma que o profissional de marketing deve tentar entender as
necessidades, os desejos e as demandas do mercado-alvo. Necessidades são os
requisitos humanos básicos. Para sobreviver, as pessoas precisam de comida, água,
roupas e abrigo. Elas também têm fortes necessidades de recreação, instrução e
diversão. Essas necessidades tornam-se desejos quando direcionadas a objetos
específicos que possam satisfazê-las. Os desejos são moldados pela sociedade de
cada

um. Demandas são

desejos

por

produtos

específicos

apoiados

pelas

necessidades de comprá-lo. As empresas devem mensurar não só quantas pessoas
querem os produtos, mas também quantas estariam realmente dispostas a comprá-lo e
que teriam condições para isso.
Deste modo as empresas precisam trabalhar para entender, criar valor e
construir um forte relacionamento com o cliente.
Fazer marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos
clientes. O dever de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente mediante
lucro. Em uma economia extremamente competitiva, com compradores cada
vez mais racionais diante de uma abundância de opções, uma empresa só
pode vencer ajustando o processo de entrega de valor e selecionando,
proporcionando e comunicando um valor superior (KOTLER, 2006, p.34).

Portanto a empresa que deseja garantir vantagens competitivas no mercado e
conquistar novos clientes destaca-se a necessidade de trabalhar com o foco em
satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, para assim surpreendê-los e lançarse diante da concorrência.

2.3

Produtos e Serviços
Em marketing denomina-se produto e serviço todo o planejamento de um

produto ou serviço, pois cada vez mais eles se tornam dependentes um do outro.
Segundo Armstrong (2007):
Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um
mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer
um desejo ou necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens
tangíveis. Definimos amplamente, inclui objetos físicos, serviço, eventos,
pessoas, lugares, organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades.
(p.200)

Para Kotler (2006) o marketing não está presente apenas nos produtos, mas
também nos serviços prestados, sendo o mesmo uma importante ferramenta que as
empresas têm utilizado e explorado para: melhorar seus negócios, criar oportunidades
de mercado, competitividade, valor e satisfação ao cliente e como fim gerando lucros
para a empresa.
O produto pode ser um bem físico, preponderantemente tangível, um serviço,
preponderantemente intangível, ou então uma mistura de ambos.
Para Las Casas (2007) o serviço é qualquer atividade ou benefício que uma
parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na
propriedade de qualquer coisa.
Produto e Serviço é sempre o resultado do emprego da força de trabalho,
visando atender uma necessidade e para isso é fundamental saber qual estratégia
usar para tornar-se uma empresa conhecida por meio de seus produtos ou serviços.

2.4

Valor, custo e satisfação
As ações de marketing buscam identificar necessidades, desejos e demandas

para se conceber produtos que possam satisfazer as necessidades da população e
das organizações que estão inseridas na sociedade.
Kotler (2006) afirma que além do valor e das características do produto
desejado, cria-se uma expectativa em relação a ele que só vai poder ser medida
depois que a expectativa de valor for saciada. Essa satisfação pode ser medida pelo
desempenho e expectativas percebidas, sendo que se não atender às expectativas, o
cliente ficará insatisfeito. Caso contrário, ficará satisfeito, ou mais que isso, ficará
altamente satisfeito ou encantado.
Para desenvolver novos benefícios para o cliente, os profissionais precisam
entender as necessidades, os desejos e as preocupações do cliente.
Os clientes são capazes de impulsionar ou derrubar um negócio. Um
cliente pode ser uma organização, uma empresa, um usuário dos
produtos/serviços

ou

um

consumidor

final.

É

quem

compra

os

produtos/serviços oferecidos pela empresa na ponta final da cadeia de
transações. É ele quem determina direta ou indiretamente se o negócio será
bem-sucedido ou não. Por essa razão, o cliente deve ser encarado como o
principal patrimônio da empresa (CHIAVENATO, 2007, p.207).

O resultado de uma boa impressão da empresa, ou uma completa satisfação do
cliente, resultará em uma fidelidade recíproca. Isso tudo porque os clientes de hoje em
dia estão cada vez mais exigentes e a concorrência está com ofertas iguais ou
melhores.
Segundo Kotler e Armstrong (2003) a satisfação de clientes é um importante
componente de fidelização, qualquer empresa verifica que é difícil conseguir a
fidelidade do cliente sem antes atingir altos níveis de satisfação para ele.
Entretanto é preciso muito mais que preços, tornando-se necessário oferecer
serviços diferenciados no quais os clientes se sintam realizados em suas decisões.

2.5

Marketing de Relacionamento
O Marketing de Relacionamento engloba uma série de estratégias que

envolvem a construção e disseminação de marca, prospecção e fidelização e criação
de autoridade no mercado.
De acordo com Martins (2006) o marketing de relacionamento corresponde a:
[...] uma filosofia de administração empresarial baseada na aceitação
da orientação para o cliente e para o lucro, por parte de toda a empresa, e no
reconhecimento de que se deseja buscar novas formas de comunicação para
estabelecer um relacionamento profundo e duradouro para os clientes,
prováveis clientes, fornecedores e todos os intermediários como forma de
obter vantagem competitiva sustentável. (p. 80)

Com o marketing de relacionamento, a empresa tem como objetivo conseguir
novos clientes e fidelizar os antigos. Outro objetivo é tornar-se uma referência no
mercado, principalmente pelas boas experiências oferecidas ao usuário.
De acordo com Kotler; Keller (2006) um dos principais objetivos do marketing é
desenvolver relacionamentos duradouros e humanizados, seja de maneira direta ou
indireta, construir relacionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios com
clientes, fornecedores, distribuidores e outros parceiros de marketing, a fim de
conquistar e manter negócios por meio de fortes ligações econômicas, técnicas e
sociais entre as partes.
Segundo Bogman (2002) o marketing de relacionamento é essencial ao
desenvolvimento da liderança no mercado, a rápida aceitação de novos produtos e
serviços e a consecução da fidelidade do consumidor.
No mundo moderno atual, destacado pela concorrência de mercado, estar um
passo a frente no relacionamento com os clientes pode ser um grande diferencial para
qualquer empresa.
Madruga (2004), afirma que para que o Marketing de Relacionamento tenha
êxito

na

implantação

dentro

das

empresas,

é

necessário

desenvolvimento de seis funções essências do processo, que são:

apresentar

um

Elaboração conjunta de nova visão e cultura empresarial voltada para os
clientes e parceiros. A empresa deseja e age de forma integrada na busca da
excelência no relacionamento interno e externo;
Construção de objetivos de Marketing de relacionamento conectados à visão e
sempre

de

natureza

límpida.

Os

objetivos

são

entendidos,

negociados

e

acompanhados por toda a organização;
Estabelecimento das estratégias de Marketing de relacionamento voltadas para
a criação de valores em conjunto com os clientes. As trocas relacionais de sucesso e
as estratégias são inúmeras, claras e focadas;
Implementação de ações táticas com o foco no relacionamento colaborativo com
clientes. Elas são apoiadas por uma infraestrutura que traz segurança e precisão para
os funcionários que estão na linha de frente com o cliente;
Obtenção de benefícios mútuos, isto é, empresas e clientes tiram proveito da
cooperação ocorrida em vários momentos de contato. A empresa entende melhor as
necessidades do cliente, que se prontificam a fornecer informações valiosas a seu
respeito, produtos e serviços;
Direção da ação, capacitação e envolvimento dos colaboradores da empresa
para relacionamentos superiores. A maior contribuição para gerar diferenciais
competitivos no contato com o cliente sempre é dada pelos colaboradores, desde que
treinados e encorajados e motivados.
De acordo com Madruga (2006), Marketing de relacionamento definitivamente é
atrair, realçar e intensificar o relacionamento com clientes finais, fornecedores, clientes
intermediários, parceiros e entidades governamentais e não governamentais, por meio
de uma visão de longo prazo.
Para Kotler e Keller (2012) o marketing de relacionamento possui outra três
componentes-chave com os quais as empresas devem desenvolver relações sólidas:
os funcionários, os parceiros de marketing (canais, fornecedores, distribuidores,
revendedores, agências) e os integrantes da comunidade financeira (acionistas,
investidores, analistas).

A era da internet ampliou as possibilidades de interação com os usuários e
garantiu inúmeras formas de manter o negócio sempre em alta e em constante
crescimento. Porém, não são todas as marcas que sabem utilizar as vantagens da
tecnologia e, muitas deixam de lado grandes oportunidades de aprimoramento.
Segundo Gonçalves (2013) a Internet é uma mídia mensurável que viabiliza
relatórios de desempenhos de campanhas e ações de marketing e como a principal
plataforma, nos dias de hoje, para veiculação publicitária em que é possível rastrear o
comportamento dos consumidores e usuários com profundidade.
O marketing de relacionamento nas redes sociais apresenta não só vantagens
de interação, mas amplia o atendimento ao cliente e faz com o que o consumidor sintase único e valorizado pela empresa.

A regra de que um cliente satisfeito pode

influenciar dois ou três novos consumidores, enquanto um cliente insatisfeito tem o
poder de acabar com a imagem do negócio para dez ou vinte pessoas torna-se cada
vez mais real e, com a internet, as chances de reverter os efeitos negativos também
são maiores.
Para Torres (2009) a experiência do próprio internauta que cria as regras que
vão guiar o modo como as ferramentas virtuais disponíveis devem ser manuseadas
pelas organizações para alcançar seus objetivos delineados.
Estar em constante interação com os clientes pode ser muito vantajoso para o
negócio. O que antes era mais difícil devido à falta de tecnologia, agora se tornou
simples e prático por meio das redes socais. As páginas em plataformas como
facebook e twitter entre outros dão oportunidade ao consumidor de relevar as reais
necessidades, o que permite a empresa maior compreensão dos desejos dos
consumidores e melhor possibilidade de atender ao público alvo.
Vaz (2008) destacou que as disposições do marketing estão se modificando
com o surgimento de comunicação da Web 2.0, wikis, redes sociais, blogs, dentre
outros, que geram novas interações dos internautas no ciberespaço.
Por meio do marketing de relacionamento, novas ideias podem surgir para o
negócio e o aperfeiçoamento será contínuo. Os próprios clientes são capazes de
contribuir com o aumento da qualidade do produto oferecido, por meio de sugestões,

pedidos e informações sobre o que funciona bem e o que precisa ser melhorado. Não
adianta o produto oferecido ser de alta qualidade se a comunicação não for eficaz.
Para Cordeiro (2006) um conjunto de ferramentas que tem a finalidade de criar
no consumidor a consciência do valor de produtos e serviços, criando atitudes
positivas por parte deste, gerando, enfim, a ação de compra. Em resumo, trata-se de
um sistema de comunicação bastante persuasivo e eficaz.
Portanto o marketing de relacionamento é fundamental para as empresas
melhorarem seus laços com seus clientes, tendo maior oportunidade de potencializar
os lucros em longo prazo e transformar não clientes em clientes com estratégias
atraentes.

2.6

Conceito de Marca
A Marca é a forma que um produto ou empresa encontra de identificar-se ou de

se fazer notar no mercado, ou seja, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que
identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos
mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.
Dias (2006) conceitua marca como uma letra, uma palavra, um símbolo ou
qualquer combinação desses elementos, adotada para identificar um determinado
produto ou serviço.
Para Kotler (2004), uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma
contribuição desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de uma
empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência.
De acordo com Kotler (2006), a marca serve, para diferenciar produtos seja de
forma funcional, racional ou tangível, isto é, relacionado ao desempenho do produto,
ou podem ser diferenças simbólicas, emocionais ou intangíveis, relacionado ao que a
marca representa do ponto de vista do consumidor.
A marca permite que se atribua a responsabilidade, qualidade e varias outras
características ao fabricante. Esse poder de associação ajuda muito as empresas, pois
sem marcas seria praticamente impossível diferenciar os fabricantes de um mesmo
artigo ou produto.

Segundo Menshhein (2007), uma marca forte é o propósito das grandes
empresas hoje em dia. Essas marcas conquistam mais rápidas o reconhecimento e
mantêm um ciclo de vida mais longo no mercado.
Para Kotler; Armstrong (2007) as marcas são muito mais que meros nomes e
símbolos. Elas são um elemento-chave nas relações da empresa com os
consumidores. As marcas representam as percepções e os sentimentos dos
consumidores com relação a um produto e seu desempenho, tudo o que o produto ou
serviço significa para os consumidores.
Uma empresa seja grande ou pequena, deve investir para desenvolver uma
identidade e ser reconhecida no mercado, sendo de extrema importância cuidar da
imagem da empresa, procurando padronizar as aplicações da marca, pois a empresa
que possui uma marca forte tem maior capacidade para reter clientes e conquistar
novos consumidores.
Kotler (2007) afirma que construir e gerenciar marcas talvez sejam uma das
maiores prioridades para as empresas e profissionais de marketing.
David Ogilvy1 (2009) explica que os fabricantes que dedicam sua publicidade
para construir uma imagem mais favorável ao seu estilo e sua marca são aqueles que
conseguirão maiores benefícios e uma maior participação no mercado.
Para ter uma marca consolidada no mercado é necessário ver além do que o
mercado oferece e usar as ferramentas do marketing como benefício, acompanhando
o que o consumidor necessita e focando no serviço a ser oferecido, não no produto.
Correia (2004), afirma que uma empresa quando lida com uma marca apenas
com o seu nome, comete a falha de não lhe dar destaque. O desafio para a definição
de marca é desenvolver um conjunto profundo de significados para a mesma.
Para Correia (2004), não é tão simples quanto parece alcançar o sucesso,
existem maneiras no mercado que podem prejudicar o nível elevado de aceitação pelo
público consumidor. Algumas marcas atingem o patamar da liderança, mas não
significa que estão seguras eternamente.
A imagem de uma marca está sempre em avaliação por parte do público e o
conceito pode subir ou cair facilmente. Com as redes sociais é possível garantir que a

marca tenha elevados índices de aprovação, desde que as ferramentas não sejam
vistas com descaso pela empresa.
De acordo com Keller (2006), o programa de comunicação representa a voz da
marca e é o meio pelo qual ela pode estabelecer um diálogo com os consumidores.
Kapferer
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representações embutidas nas marcas, ao longo do tempo, define um ponto de
referência de todas as impressões positivas e negativas formadas pelo comprador,
levando em conta o produto, a rede de distribuição, as pessoas e a comunicação.
Algumas estratégias devem ser pensadas para atender as expectativas dos
consumidores com a marca e mantê-los fiéis aos produtos oferecidos. Independente
dos objetivos da empresa, ter um comportamento que prioriza a igualdade social, a
fraternidade, a preservação ambiental e a solidariedade podem ser muito positivas a
imagem.
Kotler e Armstrong, (2007) ressalta que um bom nome pode ajudar muito no
sucesso do produto. No entanto, encontrar o melhor nome de marca é uma tarefa
difícil, que começa com uma cuidadosa avaliação do produto, de seus benefícios, do
mercado-alvo e das estratégias de marketing propostas.
Para Miyashita (2006) as marcas somente passaram de algo psicológico para
algo real e positivo se estiverem associadas a produtos ou serviços que satisfaçam as
necessidades e os desejos do consumidor, pois nada cria tanta imagem positiva
quanto à comprovação de uma expectativa prometida.
Portanto, não basta ter apenas um serviço, um produto ou uma boa publicidade
para consolidar a força da marca é preciso ter um conjunto de ações sendo necessário
criar um diferencial para construir uma marca sólida no mercado.

3.

METODOLOGIA
A metodologia a ser adotada para o desenvolvimento deste artigo será a

pesquisa bibliográfica. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007), a pesquisa
bibliográfica constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos
quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Tais pesquisas

são importantes por apresentar uma fonte confiável e relevante para análise, além de
trazer informações que:
[...] elaboradas com base em material já publicado. Tradicionalmente
esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas,
jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude
da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram
a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como
o material disponibilizado pela internet. (GIL, 2010, p.29)

Rampazzo (2009), afirma que a pesquisa bibliográfica pode ser realizada
independente, ou como parte de outros tipos de pesquisa, e ainda afirma que todas as
áreas exigem uma pesquisa bibliográfica previa, independente de qual seja o caso,
seja para o levantamento de uma situação, seja para uma fundamentação teórica ou
ainda para justificar os limites e contribuições para a própria pesquisa. Abrange toda
teoria já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas,
jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, etc., isto é, envolve teorias que
já receberam um tratamento científico.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa bibliográfica deste artigo foram consultadas e analisadas várias

literaturas relativas ao assunto em estudo e artigos publicados na internet, com o
objetivo de relacionar a importância das ações de marketing para consolidar uma
marca.
O desenvolvimento do presente estudo bibliográfico possibilitou uma análise de
como uma marca influencia diretamente no desenvolvimento empresarial e no
relacionamento com o cliente.
Foi de grande valia o desenvolvimento de tal pesquisa, pois possibilitou a
avaliação e a percepção de quão importante e necessário é a marca para as empresas
diante de um mercado competitivo em constante crescimento.
Constatou-se também que nos dias atuais a marca exerce um papel importante
para criação e a definição da empresa e de seus produtos ou serviços. Sendo assim, a

marca deve demonstrar a capacidade do negócio para entender às necessidades do
cliente de maneira que possa estabelecer uma conexão direta com o mesmo.
Portanto, torna-se essencial dada a importância, do assunto, a continuidade
desta pesquisa, para o melhor esclarecimento dos motivos pelos quais as empresas
têm buscado com mais frequência a consolidação da marca em suas empresas.
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RESUMO
A Educação por Princípios Cristãos no Brasil é pouco conhecida entre os profissionais da
educação, bem como, pais e toda a comunidade escolar. O problema analisado é de que forma
propagar a ideia da Educação por Princípios, tornando-a mais conhecida entre a população brasileira,
sendo assim, o objetivo é verificar se as redes sociais contribuem para a divulgação desta ideia, por
meio da contação de histórias. Justifica-se a pesquisa da educação em princípios por meio de rede
social tendo em vista o uso das redes socais para fins diversificados. A Pesquisa foi realizada em uma
plataforma digital, coletando os dados de usuários da rede em pesquisa e analisando-os de forma
quantitativa e qualitativa.
Palavras-chave: Contação de História; Educação por Princípios; Valores éticos e morais.

ABSTRACT
Education for Christian Principles in Brazil is little known among education professionals, as well
as parents and an entire school community. The problem analyzed is how to propagate an idea of
Education through Principles, making it better known among a Brazilian population, and thus, the
objective is to verify if social networks contribute to a dissemination of this idea through storytelling. It is
justified the research of education in principles through social network in view of the use of social
networks for diversified purposes. A Survey was conducted on a digital platform, collecting data from
network users on research and analysis in a quantitative and qualitative way.
Keywords: History Account; Education by Principles; Ethical and moral values.

1. INTRODUÇÃO
Os valores éticos e morais estão presentes na sociedade, entretanto muitos
deles estão sendo invertidos por conta de fatos que são modificados no convívio da
criança. Para melhorar a questão de valores na sociedade, buscou-se estudar uma
estratégia eficiente para isso. A Pedagogia por princípios cristãos trás para a criança
uma efetiva ideia de valores, tendo como base a Bíblia Sagrada, sabendo que a
contação de histórias atrai diversas idades e consegue transmitir ideias.
Buscou-se estudar a Pedagogia por princípios como uma ferramenta eficiente
para a propagação de valores éticos e morais, por meio da contação de histórias
realizada em ambientes virtuais, especificamente as redes sociais digitais. Para tanto,
a pesquisa tem como problema: como propagar a Pedagogia por Princípios Cristãos
na era digital. Delimitada então pelo objetivo: verificar se as redes sociais podem
auxiliar na divulgação da educação por princípios, por meio da contação de histórias.
Há uma inversão dos valores éticos e morais que permeiam o convívio em
sociedade, neste início do século XXI. Entendendo que os valores morais são o que
orientam o comportamento do ser humano em uma sociedade, bem como, os valores
morais são as regras, costumes que são estabelecidas pela sociedade.
O conceito de educação abordado por Alves (2012) destaca que educar é
realmente transmitir para uma nova geração, valores éticos que devem permanecer no
decorrer do tempo, valores esses que devem ser vividos pelos educadores, bem como,
pais e responsáveis. Para trabalhar ética no ambiente escolar, é preciso demonstrar-se
ético em todos os momentos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seu artigo 1º
define educação:
A educação abrange os 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.

Entende-se que, mediante a citação acima, somos todos educadores e os
diferentes ambientes devem ser espaços educativos à nova geração, como nomeada
por Alves (2012).
Mediante o exposto, conceitos de educação, inversão de valores éticos e morais
e a insegurança justifica-se a importância do presente projeto, baseado e
fundamentado na Pedagogia por Princípios Cristãos.
A educação por princípios cristãos baseia-se em um método bíblico, que faz a
Bíblia a base de cada disciplina do currículo escolar, definindo como um método de
estudo que desenvolve um pensamento por meio dos fundamentos bíblicos que são
localizados em qualquer disciplina e ensina o aluno como se desenvolver e aprender.
Segundo Alves (2012, p. 164) a história da Educação por Princípios iniciou-se
por volta de 1930, nos EUA, Verna Hall pesquisava documentos históricos,
demonstrando como os cristãos americanos desenvolviam o cristianismo para o
governo de sua nação. Rosalie Slater iniciou sua pesquisa sobre o modelo colonial de
educação americano, bem como, estruturando o método bíblico como fundamentação
de caráter e para o governo daquele país. As duas criaram a Fundação para Educação
Cristã Americana em 1965.
Novamente, recorremos a Alves (2012, p.3) que define a educação como:
Um processo de transmitir à próxima geração conhecimento e valores
que a capacitem a uma participação construtiva na sociedade, compreende-se
que educar uma criança é trabalhar em um projeto de vida, o que compete
primordialmente aos pais, como responsáveis diretos pelos resultados.

Abordar princípios com crianças desenvolve a sua responsabilidade e
principalmente o respeito ao próximo e a tudo o que se há na vida, não deixando de
destacar a importância dos estudos e conteúdo que são propostos pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais, mas, desenvolver o ensino dos mesmos tendo como
referências textos bíblicos.
A maneira de se abordar os princípios citados acima, são amplas e diversas,
entretanto vê-se a contação de histórias como uma ferramenta ideal para tal tarefa.

A história também carrega elementos para superar dificuldades, de
forma que leva as pessoas a um mundo de fantasia onde as aventuras vividas
pelos personagens permitem o processamento dos significados contidos na
história, criando e recriando possibilidades sobre como agir diante de um
problema, encontrando alternativas criativas (TAHAN, 1966).

Analisando a fala de Tahan (1966), é possível perceber os elementos que a
história carrega para quem a ouve e as possibilidades que se dá para uma solução
diante de um problema. Sendo assim, torna-se a história um caminho importante para
o resgate de valores éticos e morais na vida da criança, trazendo para os problemas
vividos na sociedade uma solução criativa.
Segundo Patrini (2005, p. 143) “o conto oral é uma forma de narrativa que
estabelece e concretiza as interações entre dois parceiros: o contador e o seu público”,
quando se inicia a contação de histórias o contador atrai o seu grupo para uma ideia
que está sendo proposta, por meio de uma maneira lúdica de interação.
A contação de histórias traz consigo a experiência do educador, bem como o
que foi aprendido durante a sua criação, também podendo destacar os valores éticos e
morais. Afirmando a ideia de que a história carrega experiência e cultura, Merege
(2007, p.02) diz:
Contar histórias não é um ato apenas intelectual, mas espiritual e
afetivo.

Por

isso,

as

melhores

histórias

são

as

que

contamos

espontaneamente, a partir do que carregamos em nossa bagagem de cultura e
de experiência de vida. Independentemente de qualquer sentido, contar
histórias pressupõe antes de tudo a vontade de falar do que se sabe, de doar
sabedoria e conhecimento, de passar adiante aquilo que se aprendeu.

Um dos maiores desafios é a maneira que vai se propagar a ideia da pedagogia
dos princípios por meio da contação de histórias. A era que estamos vivendo é um
período de mudanças, onde a maioria das pessoas tem acesso às novas tecnologias,
especificamente a internet, por meio das redes sociais digitais. Gabriel (2013, p.3)
afirma que: “Inquestionavelmente estamos vivendo uma nova revolução, a Revolução
Digital, que está nos levando a uma nova era: a Era Digital”.

O uso de Ambientes virtuais tem adquirido grande espaço na sociedade, pois as
pessoas estão rapidamente tentando incorporar-se a elas. E o uso dos recursos
tecnológicos como um instrumento de aprendizagem e divulgação, se considera uma
necessidade para que sejam atualizados os mecanismos próprios para o ensino.
Temos vivido então um impacto muito forte do crescimento da tecnologia e rapidez na
informação. Afirma Gabriel (2013, p.3):
Os impactos das tecnologias digitais em nossa vida são sem
precedentes na história da humanidade, pois, diferentemente de qualquer
outra revolução tecnológica do passado, a atual tem causado uma modificação
acentuada na velocidade da informação e desenvolvimento tecnológico,
acelerando em um ritmo vertiginoso o ambiente em que vivemos.

Unir a pedagogia por princípios para a propagação de valores éticos e cristãos,
por meio da contação de histórias, torna ainda mais efetiva a ideia se for trabalhada
junto a tecnologia, como citado acima, a velocidade de informação tem ficado cada vez
maior por conta do crescimento da tecnologia. Gabriel (2013, p.211-214) destaca
também a utilidade do vídeo como uma tendência no ambiente digital: “O YouTube, o
maior e mais popular site de compartilhamento de vídeos on-line do mundo, é uma
febre entre pessoas de todas as idades e em todo o mundo”.

2. MATERIAL E MÉTODO
Buscou-se descrever as características da propagação da contação de histórias
em rede social digital.
A presente pesquisa foi realizada em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, em
especial, uma Página no Facebook e um Canal do YouTube chamados Tio Junior,
onde são expostas ideias, textos, vídeos, referentes a Educação por Princípios
Cristãos.
Para a realização da coleta de dados foi elaborado questionário, com uma
sequência de nove perguntas de múltipla escolha e respostas curtas que buscavam
entender se os usuários da rede social em estudo consideravam a internet como uma

fonte de conhecimento e expansão de ideias, bem como, saber se compreendiam o
que é a Educação por Princípios e se considerava que divulgar essas ideias por meio
das redes sociais seria interessante.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP UNIFATEA, pelo parecer de nº
2.226.258.
O questionário foi compartilhado nos ambientes virtuais de aprendizagem
citados acima, tornando como sujeitos de pesquisa os seguidores da página e canal.,
como também alguns usuários de outras páginas, onde voluntariamente foi
compartilhado o questionário. O termo de consentimento livre e esclarecido foi inserido
ao questionário, sendo assim, todos os participantes estavam cientes de que as
respostas seriam estudadas anonimamente para a pesquisa.
Utilizou o Google Forms, antigo formulário Google Docs-formulários para a
confecção do questionário. Os dados coletados foram analisados de forma qualitativa
que Segundo

3. RESULDOS E DISCUSSÕES
Da quantidade de alunos que responderam ao questionário, a pergunta que
indagava se a internet é uma ferramenta ideal para a expansão de ideias, 75 dos
participantes responderam que a internet é uma ferramenta ideal, 6 acreditam que a
internet não é uma ferramenta ideal para a expansão de ideias. (Figura 1)
Figura 01: Opinião dos participantes sobre a Internet como ferramenta ideal para expansão de ideias.
A internet é uma ferramenta ideal para expansão de ideias?

Fonte: Autores

Camargo (2016, p.2) diz que: “A internet é um espaço ideal para os indivíduos
expandirem seus horizontes, encontrar dezenas, centenas ou milhares de novas
pessoas e ser confrontado com uma série de novos temas e pontos de vista”. A Figura
1 demonstra que a maioria dos participantes da pesquisa concorda que a internet é
uma ferramenta ideal para expandir ideias. Analisando a fala de Camargo (2016, p.2)
percebe-se que além de expandir o horizonte dos indivíduos por meio da internet,
também é possível ter um contato com ideias diferentes e diversos pontos de vista.
Da questão que analisa se os participantes acreditam que as redes sociais são
eficientes para a construção de conhecimento 60 respostas foram positivas,
acreditando que a redes sociais são eficientes para tal tarefa, 21 não acreditam na
eficiência das redes sociais como construção de conhecimento. (Figura 2)
Figura 02: Análise sobre eficiência das redes sociais para construção de conhecimento

Você acredita que as redes sociais, são eficientes para a construção do conhecimento?

Fonte: Autores

Camargo (2016, p.2) ainda destaca que a internet aparenta ser um lugar
importante onde se encontram diferentes pontos de vista, com pessoas diversificadas
e abertos a uma discussão sobre o assunto. Com isso é possível perceber que o
conhecimento é construído por meio da expansão de ideias e de conhecimentos que
não são comuns em nossa vivência.
Sobre valores éticos e cristãos, foi indagado se os participantes acreditam que
por meio da rede social digital é possível disseminar tais valores, 69 participantes

veem que é possível disseminar, 10 não acreditam nessa possibilidade e 2 não
responderam essa questão. (Figura 3)
Figura 03: A disseminação de valores éticos e cristão por meio de rede social digital.

Você acredita que é possível disseminar valores éticos e cristãos via rede social digital?

Fonte: Autores

Segundo La Taille (2016, p.5) “um indivíduo somente agirá conforme princípios
e regras morais (sejam quais forem) se essas fizerem, para ele, sentido no plano
ético.” É possível perceber que, se o que está sendo passado por meio da rede social
tiver um significado para o indivíduo, sim, os valores podem ser disseminados.
Relacionado ao conhecimento da pedagogia por princípios, 70 participantes
afirmam que conhecem esse método de ensino, 10 não conhecem essa pedagogia e 1
participante não respondem a essa pergunta. (Figura 4)

Figura 04: O conhecimento dos participantes sobre pedagogia por princípios cristãos

Você conhece a pedagogia por princípios cristãos? Se sua resposta for afirmativa, continue
respondendo ao questionário

Fonte: Autores

Com a pergunta que questionava a frequência que os participantes acessam as
redes sociais, procurando vídeos relacionados a ensino cristão, 8 participantes
acessam uma vez ao dia, 40 acessam várias vezes ao dia, 5 procuram esses
conteúdos uma vez por semana, 8 três vezes por semana, 15 acessam às vezes e 2
nunca acessaram as redes sociais para procurar tal conteúdo. (Figura 5)
Figura 05: A frequência do uso de redes sociais, buscando vídeos que propagam o ensino cristão

Com que frequência você acessa as redes sociais, pesquisando sobre vídeos que
propagam o ensino cristão?

Fonte: Autores

A Internet permitiu ao usuário maior autonomia e escolha naquilo que se
pretende ver, com isso, várias pessoas buscam conteúdos de seu interesse por meio
das redes sociais digitais. Thompson (2011, p. 197) afirma que:
Mensagens são transmitidas por meio de grandes distâncias com
relativa facilidade, de tal maneira que indivíduos têm acesso à informação e
comunicação provenientes de fontes distantes. Além disso, com a separação
entre o espaço e o tempo trazida pelos meios eletrônicos, o acesso às
mensagens provenientes das mais remotas fontes no espaço pode ser
instantâneo ou virtualmente instantâneo. Distâncias foram eclipsadas pela
proliferação de redes de comunicação eletrônica. Indivíduos podem interagir
uns com os outros (...) mesmo que estejam situados, em termos de contextos
práticas da vida cotidiana, em diferentes partes do mundo. (THOMPSON,
2011, p. 197)

Com isso, as informações chegam aos usuários de uma maneira mais fácil,
dando possibilidade de acessarem diversos conteúdos, que antes eram demonstrados
como distantes.
Indagando aos participantes se vídeos que demonstram a pedagogia por
princípios cristãos seriam interessantes, obtivemos 7 respostas a mais, sendo assim,
74 destacaram que é interessante para eles a pedagogia por princípios por meio de
vídeos, e 3 disseram que não. (Figura 6)
Figura 06: O interesse por vídeos relacionados a pedagogia por princípios.
A pedagogia por princípios cristão demonstrada por meio de vídeo se torna interessante para
você?

Fonte: Autores

Indagando sobre o conhecimento da rede social em estudo Tio Junior,
obtivemos também 7 respostas a menos, sendo que 66 afirmaram conhecer o canal e
fanpage e 11 não conhecem. (Figura 7)
Figura 07: O conhecimento do canal e fanpage em pesquisa.
Você conhece o canal ou a fanpage “Tio Junior”? Se sua resposta for afirmativa continue
respondendo ao questionário.

Fonte: Autores

4. CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou uma análise referente a
expansão da educação por princípios por meio das redes sociais digitais. Além disso,
permitiu que a pesquisa de campo trouxesse dados sobre o interesse individual de
cada participante da pesquisa em relação ao tema e propostas relacionadas.
De um modo geral, os participantes em sua grande maioria acreditam na
internet como uma rede eficiente para expansão de ideias, bem como a disseminação
de valores éticos, morais e cristãos. A proposta feita referente a utilização de vídeos
para essa tarefa, também se tornou aceitável pela maioria.
Ao realizar a pesquisa, verificou-se de acordo com a Figura 5 que grande parte
dos participantes pesquisam sobre o tema várias vezes ao dia, e analisando a Figura 6
encontrou-se a resposta para o problema de pesquisa, aceitando assim vídeos como
uma maneira de propagar a pedagogia por princípios cristãos.
O questionário com perguntas fechadas conseguiu demonstrar a opinião dos
participantes, de acordo com as alternativas apresentadas, também verificando a

eficiência da página em estudo, bem como a aceitação das propostas para a solução
do problema.
Nesse sentido, a utilização das redes sociais para a expansão da pedagogia por
princípios cristãos, por meio de contação de histórias torna-se atraente para os
participantes, em concordando também com os autores estudados delimitando a
importância de se utilizar a tecnologia e os resultados positivos de uma contação de
histórias.
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RESUMO
O trabalho visa à apresentação e criação de um produto de Comunicação, com base na história
do Café no Vale do Paraíba. O produto consiste em um documentário, contando com entrevistas feitas a
profissionais exímios no assunto abordado, como o professor universitário Dauri Tavares Pimentel mestre em Cultura Rural e também a professora Lucia Rangel - doutora em Psicologia Social. Para
sustentar a tese, além das entrevistas realizadas com os professores, foram selecionadas pesquisas
que possibilitam um entendimento mais profundo acerca do protagonista estudado – o café. O trabalho
permeia algumas vertentes que dizem respeito à grande influência do café para impulsionar o
desenvolvimento do Vale do Paraíba em vários aspectos, além de ressaltar as heranças culturais
deixadas pela semente estudada.
Palavras-chave: Café; Vale do Paraíba; Heranças Culturais; Cultura.

ABSTRACT
The work aims at presenting and creating a communication product, based on the history of
coffee in the Paraíba Valley. The product consists of a documentary, with interviews with Eximios
professionals in the subject matter, as the university professor Dauri Tavares Pimentel - Master of Rural
Culture and also the teacher Lucia Rangel - PhD in Social Psychology. To support his thesis, in addition
to the interviews with the teachers were selected searches that enable a deeper understanding about the
protagonist
studied – the coffee.
Work permeates some aspects concerning
the great influence
of coffee to boost the development of the Vale do Paraíba in various aspects in addition to pointing
outthe cultural heritage left by the seed.
Keywords: coffee; Vale do Paraíba; Cultural Heritages; Culture.

1. INTRODUÇÃO
O ciclo do café no Brasil começa no século XX, entre os anos de 1800 e 1930.
Tudo deu início quando a economia cafeeira, concentrada na região do Vale do
Paraíba, começa a impulsionar a economia brasileira. E durante muito tempo o café foi
a maior riqueza do país, sendo um dos fatores que influenciaram seu desenvolvimento
em vários aspectos, como: político, urbano, cultural e social.
O Vale do Paraíba, em vista das outras regiões brasileiras, foi o local mais
adequado para a produção do café. Isso devido a sua ótima condição geográfica de
cultivo e também pela mão de obra mais fácil da época. Partindo dessa tese, o artigo
aborda a história do café e a sua influência para a sociedade brasileira, visando
destacar suas heranças culturais, e o papel do Vale do Paraíba como palco de toda
história.
Portanto, o ponto de referência para o desenvolvimento do artigo, será a
resposta para a seguinte pergunta: “Entre o apogeu e a decadência do café no Vale do
Paraíba, quais foram as heranças culturais deixadas? ”

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Histórias do café no mundo
O café é uma planta originária do continente africano, das regiões altas da
Etiópia (Cafa e Enária), onde ocorre espontaneamente como planta de sub-bosque. A
região de Cafa pode ser a responsável pelo nome café. Da Etiópia foi levado para a
Arábia. Os árabes tentaram manter o privilégio, pois foram os primeiros a cultivar essa
planta "milagrosa" que assumia grande importância social devido ao seu uso na
medicina da época para a cura de diversos males.
Segundo uma das lendas da descoberta do cafeeiro, um pastor etíope
foi quem percebeu que algumas de suas cabras mudaram seu comportamento
após fazer uso de folhas da planta de café em sua alimentação, influenciando
no comportamento de monges que o observaram. (CLUBECAFE, 2010).

Da Arábia o café foi levado primeiramente para o Egito no século XVI e logo
depois para Turquia. Na Europa, no século XVII, foi introduzido na Itália e na Inglaterra.
O café era consumido por diversas classes sociais, inclusive por intelectuais. Logo
depois passou a ser consumido em vários outros países europeus, chegando à
França, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Holanda.
Seguindo sua marcha de expansão pelo mundo, o café chegou nas Américas e
nos Estados Unidos, atualmente o maior consumidor e importador mundial de café.
Sobre a chegada do café da América, Clubecafe declara:
(...) foram os holandeses que disseminaram o café pelo mundo.
Inicialmente transformaram suas colônias nas Índias Orientais em grandes
plantações de café e junto com franceses e portugueses transportaram o café
para a América. (CLUBECAFE, 2010).

2.2 A História do café no Brasil
O cultivo de café no Brasil teve início no século XVIII, mas apenas no século
seguinte a produção foi grande o bastante para torná-lo o principal produto da
economia do país. (PINTO, 2015).
Na Guiana Holandesa (hoje Suriname), foram introduzidas mudas do Jardim
Botânico de Amsterdã. Chegou à Guiana Francesa por meio do Governador de Caiena
que conseguiu, de um francês chamado Morgues, algumas sementes semeando-as no
pomar de sua residência.
A partir desse plantio o Sargento Francisco de Mello Palheta transportou para o
Brasil, para a cidade de Belém (Pará) em 1727, algumas sementes e plantas ainda
pequenas. (CLUBECAFE, 2010).
Em Belém, a cultura não foi muito difundida. Foi levada nos anos seguintes para
o Maranhão, chegando à Bahia em 1770. No ano de 1774 o desembargador João
Alberto Castelo Branco trouxe do Maranhão para o Rio de Janeiro algumas sementes
que foram semeadas na chácara do Convento dos Frades Barbadinos.

(...) então espalhou-se pela Serra do Mar, atingindo o Vale do Paraíba
por volta de 1820. De São Paulo, foi para Minas Gerais, Espírito Santo e
Paraná. No Brasil, o desenvolvimento da cultura confunde-se com a própria
história do País devido a sua grande importância econômica e social (o Ciclo
do Café). (CLUBECAFE, 2010).

A produção em escala comercial para exportação ganhou força apenas no início
do século XIX. Tal dimensão de produção cafeeira só foi possível com o aumento da
procura do produto pelos mercados consumidores da Europa e dos EUA. (PINTO,
2015).
A produção do café no Brasil expandiu-se a partir da Baixada
Fluminense e do vale do rio Paraíba, que atravessava as províncias do Rio de
Janeiro e de São Paulo. A cafeicultura no Brasil beneficiou-se da estrutura
escravista do país, sendo incorporada ao sistema plantation, caracterizado
basicamente pela monocultura voltada para a exportação, a mão de obra
escrava e o cultivo em grandes latifúndios. Nessa região do Brasil, a produção
cafeeira beneficiou-se do clima e do solo propícios ao seu desenvolvimento.
(PINTO, 2015).

2.3 A História do café no Vale do Paraíba
O Vale do Paraíba é bastante conhecido pelo grande rio que banha sua
extensão. O vale histórico carrega em sua bagagem a história do café que se iniciou
na primeira parte do século XX. Com este processo São Paulo se tornou um dos
estados mais ricos com a superprodução da cafeicultura. Vale relembrar que o açúcar
e a borracha também estavam em alta na categoria econômica do país. O interesse
cafeeiro ficava por conta dos fazendeiros e escravos que chegavam a trabalhar até 18
horas por dia para expandir a produção. Foi uma época em que os oligárquicos não
sabiam como exatamente, o porquê do café evoluir tão rápido no vale, isso gerou de
certa forma resultados negativos como o plantio de grãos sem serem escolhidos,
plantio em terras encharcadas dentre outros aspectos infelizes para a evolução do
mesmo.

O esgotamento do solo, provocado pelo desmatamento e queimadas
sem qualquer preocupação com a adubagem, sequer de aproveitamento dos
detritos vegetais, contribuindo para extinguir a reserva de matéria orgânica,
levou em média de meio século para região, após o que a produtividade foi
acentuadamente caindo. O avanço dos cafezais e o povoamento dirigiram-se
para os espigões, isto é, as partes elevadas dos planaltos, onde eram mais
frequentes as manchas de terra roxa, ao mesmo tempo em que ficavam menos
sujeitas às geadas, que constituem o grande inimigo natural do café. (LAPA,
1986).

Depois de um tempo o café em pequena quantidade começou a ser exportado,
e só em 1806 a exportação foi realizada em quantidades maiores e mais satisfatórias.
Essa evolução cafeeira no Brasil foi dada ao Vale do Paraíba, porém o tipo de café
mais popular em outros países era o do tipo Santos que para muita originalidade do
nome se deu devido ao porto de Santos. Essa trajetória ajudou o País a ter um papel
importante nas relações internacionais no quesito comércio. A riqueza era uma
característica marcante, grandes fazendas produtoras foram construídas nos interiores,
que se tornaram conhecidas pela visita da família real, condes e outros nomes
importantes para a história. A Imigração de escravos contribuiu para a lucratividade
desse ciclo. Ferrovias de acesso a Cidade de Santos facilitaram a importação dos
grãos, resultando em um orçamento maior de 20%. O café naquela época já se
transformaria em algo marcante na sociedade até os dias atuais.
Os barões do café e sua ascensão política sobre a sociedade brasileira
do período foram uma das consequências dessa prosperidade. Esta
sobreviveu ao tempo, conseguindo no plano político estender-se até o século
XX, com a primeira eleição de Rodrigues Alves para a presidência da
República, em 1902, mandato que terminaria em 1906, ano do Convênio de
Taubaté, que estabeleceu a valorização do produto no mercado internacional
por meio da retenção de estoques dos excedentes produzidos. Ambos os fatos
deram-se na região em decadência da produção cafeeira do Vale do Paraíba,
cuja cultura avançara para o Oeste paulista. (MILLIET, 1946)

A vinda da ferrovia interligou as duas capitais principais multiplicando a
comercialização entre elas. Algumas estações se localizavam em cidades do vale do
Paraíba como Cachoeira Paulista e Cruzeiro, este fator permitiu que as obras dos
municípios ficassem escassas por um determinado período e taxas extras seriam
cobradas no transporte entre outros.
No caso da região do Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, a
introdução do sistema ferroviário, que concluiu a ligação São Paulo - Rio de
Janeiro em julho de 1877, atingiu uma região em que já havia uma estrutura de
armazenamento e transporte instalada. Houve o caso de Lorena, em que, em
princípio, a ferrovia não instalou estação no município. (EVANGELISTA,1987).

Passaram-se 6 anos e em 1812 um estrangeiro naturalista observou os estragos
causados pelas fortes geadas na região de bananal. Mas só em 1870 as geadas
fizeram grandes estragos no oeste paulista. Este conteúdo era interesse de diversos
alvos cafeeiros. Havia quem ainda não acreditava no poder econômico da planta que
já decorava jardins das demais fazendas. Ela demonstrou que estava em alta e que
ainda permaneceria assim firmemente.
Naquela época o que ninguém esperava era que a bolsa de Nova York sofreria
uma queda que afetaria diretamente a estabilidade da economia cafeeira. Logo que
este fato se tornou de grande veracidade o preço do café ficou superior ao comum.
Muitos grãos de café que encontravam - se estocados foram queimados. Logo o Brasil
e o Mundo se recuperaram deste processo prejudicial voltando a produzir café, e
mantendo o título de maior produtor.
A qualidade do café oferecido aos consumidores da época era baixa, com a
evolução de tecnologias da produção o quadro se restabeleceu, com novas bases e
funções agrícolas.
Trata-se de um Mundo Novo de porte pequeno, que vem tendo aceitação em
todas as regiões, pela facilidade de colheita e de tratos fitossanitários. Pode também
ser plantado a distâncias menores, melhorando a produção de café por área.
(CARVALHO, 1985).

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O produto é um documentário constituído por entrevistas com especialistas no
assunto. A entrevista se inicia com o mestre em Cultura Rural e Antropologia – Dauri
Tavares Pimental.
Figura 1: Entrevista com o Me. Dauri Tavares Pimentel

Fonte: Print Screen do documentário Raízes no Vale

A seguir, estão algumas das perguntas e respostas desenvolvidas pelo
entrevistado:
1) Estamos aqui com o professor Dauri Tavares, mestre na área de Antropologia
e História, e ele vai nos contar um pouco da história do café e a sua influência no Vale
do Paraíba, assim como quais foram suas heranças deixadas:
“Bem, com relação ao café eu acho que algumas coisas que marcam a rubiácea
na presença e na paisagem do Vale do Paraíba é ver a longa jornada que o produto
teve antes de se desenvolver nas terras paraibanas. Ele na verdade veio da região da
Goiana, do planalto da Goiana, foi trazido para o Brasil por uma família do governador
do Pará, do Pará passou para o Maranhão, do Maranhão foi pra Bahia, da Bahia pro
Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro entrou para o Vale do Paraíba. A jornada é longa,
começou no século XVIII, vai chegar no Vale do Paraíba de XVIII pra XIX, pegando o
final do período do Brasil Reino Unido, início do Império, no I Império ele não tinha
destaque e desenvolveu-se na nossa região, com destaque, no segundo império.
Obviamente foi uma planta que marcou a economia lançou o Vale do Paraíba no
cenário nacional. O Vale do Paraíba tem momentos que ele é lançado no cenário de
forma enfática, e o café mais tarde, a ferrovia é consequência do café também, vai

destacar isso mais tarde na industrialização, são coisas que colocam o Vale do
Paraíba em foco. O café marcou o Vale pelo fato de que ele transformou a paisagem,
derrubou as florestas que tinha, em boa parte da região, no século XIX transformou as
cidades. A riqueza que o produto trouxe, ainda que fosse para uma elite, não
necessariamente para uma população no geral, usava da mão de obra escrava. Foi
marcante também pelo uso da mão de obra escrava do período. E ele é também uma
planta que esteve presente em tudo, trouxe elementos marcantes na nossa cultura e
tradições. Desde o famoso cafezinho brasileiro, que é servido desde a casa do
fazendeiro do senhor, até mesmo o mais humilde rancho de beira chão, como diz o
pessoal. E o café servido na canequinha do fogão a lenha.
2) Com relação à localização do Vale do Paraíba pode- se dizer que a
urbanização gerada pelo café são heranças culturais?
O café em si compõe um quadro onde a cultura se desenvolveu (...) na
realidade o momento do café, como qualquer momento histórico, é estruturado sobre o
que nós chamamos de setores ou esferas da realidade humana, economia, sociedade,
política, religião e cultura; esses setores se interagem e fazem nossa realidade
acontecer, e o café fez com que esses setores se adaptassem a ele na economia entre
outros (...) vão se desenvolver tradições, vão se desenvolver usos e costumes que
hoje pra nós são coisas do passado, mas são coisas que pro Vale do Paraíba foram
modernas (...) a ferrovia é uma delas, em outras regiões outros tipos de
modernizações aconteceram graças ao café, no caso a cidade de São Paulo só vai se
desenvolver graças ao café, vai se tornar um centro onde se reúnem os grandes
cafeicultores do estado, eles vão levar pra São Paulo o seu dinheiro, num segundo
momento esse capital vai acabar movimentando a nascente indústria paulista no início
do século XIX, vai haver uma interação desse capital com aquelas correntes de
imigrantes vindos da Europa, então isso tudo está nesse conjunto de desenvolvimento
cultural, obviamente é afetado com o café (...).
3) (...) Qual a relação do Vale do Paraíba para com o café?
Bem, é uma relação bem simbiótica, houve uma troca, o café utilizou das terras
do Vale do Paraíba e foi literalmente marchando pelo Vale em direção a São Paulo e

depois expandiu para o oeste paulista (...) obviamente o café vai mudar a face do Vale
do Paraíba, e com essas mudanças que aconteceram no café, as cidades se
modernizando, as próprias casas, os prédios públicos e as estruturas urbanas vão
ganhar um novo feitio, um novo traçado; as cidades são reurbanizadas, e a riqueza (...)
era tão grande (...) as cidades vão ganhar “cara” de cidades, vão deixar de ter aquele
aspecto de vila (...) a riqueza é gritante no Vale do Paraíba, pois no Segundo Império
boa parte da nobreza do Brasil é vale paraibana (...)”
4) Em relação ao Vale do Paraíba, qual foi a principal influência do café, a que
mais marcou?
A modernização. O café traz dinheiro, e o dinheiro traz modernidade. Nenhum
produto antes do café fez isso com o Vale do Paraíba. O café vai modernizar a face
das cidades, modernizar o modo de vida (...) e vai transformar a estrutura social, vão
surgir novos grupos, ele vai alterar a ordem, ele vai pegar um Vale do Paraíba muito
mais rural vai transformar nos centros urbanos dessa região, vai criar fortunas e essas
fortunas trarão a modernidade.
A entrevista continua com a doutora em Sociologia - Lúcia Rangel.
Figura 1: Entrevista com a D.ra Lúcia Rangel

Fonte: Print Screen do documentário “Raízes no Vale”

A seguir, estão algumas das perguntas e respostas desenvolvidas pela
entrevistada:
1) Estamos aqui com a professora Lúcia Rangel, doutora em Psicologia Social,
e ela vai nos contar um pouco da história do café e vai citar também algumas heranças
deixadas no Vale do Paraíba:
(...) A influência do café na sociedade brasileira é algo realmente muito
profundo, muito forte, o ciclo do café definiu a sociedade brasileira na nossa região em
grande medida. Ele começou a ser plantado aqui no séc XIX, principalmente na região
do Vale do Paraíba carioca, no Rio de Janeiro, então nas primeiras décadas e depois
ao longo do séc XIX, ele realmente significou uma riqueza enorme para a sociedade
nossa que se formava aqui naquela época (...)
2) Durante esse tempo, quais foram as heranças deixadas? Sendo elas culturais
ou matérias.
Vamos falar um pouco sobre as bases do ciclo do café. O café era sobretudo
cultivado pela mão de obra escrava e os escravos foram trazidos da África para o Rio
de Janiero, e por isso que Vassouras (a 150km do Rio) significou o apogeu, a cidade
onde as fazendas de café realmente proliferaram com muita força, sobretudo porque
tinham a mão de obra escrava, que era uma mão de obra muito barata, praticamente
gratuita e isso permitiu que o ciclo do café fosse muito extenso. E aí nós tivemos uma
das mudanças como a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil que no início
era uma estrada Dom Pedro Segundo, era uma estrada que ligava o Rio a Petrópolis
(...) A exportação do café para os EUA e para Europa, trouxe para os plantadores uma
riqueza muito grande (...) A herança desse ciclo do café foi múltipla, ela trouxe efeitos
muito positivos e efeitos também negativos, eu diria que do ponto de vista positivo, nós
temos a construção de toda essa riqueza que os plantadores de café receberam aqui
(...) essa riqueza ajudou de mais na construção de várias cidades (...) porém, um fato
interessante (...) é que a riqueza não foi transformada em desenvolvimento
propriamente dito, ou seja, as cidades passaram a ter teatros, grandes catedrais,
igrejas, prédios bonitos, mas isso não gerava renda, não se caracteriza como
desenvolvimento, então nós tivemos uma população mantida numa situação de

desenvolvimento muito insipiente (...) não se teve na época a preocupação de criar
realmente polos de desenvolvimento, como empresas, institutos científicos, escolas
que pudesse acabar com o analfabetismo (...)
3) Qual foi a maior herança que o café deixou para o Vale do Paraíba? Seja ela
positiva ou negativa:
Como efeito do ciclo do café no Vale do Paraíba, não posso deixar de falar a
questão do conservadorismo gerado aqui na nossa região, ou seja, a riqueza criada
pelo café não se expandiu para os seguimentos mais pobres da população (...) havia
uma diferença de classe social muito forte e essa diferença de classe social
permanece em grande medida. O Vale do Paraíba é uma região marcada pelo
conservadorismo (...). Eu não quero dizer que o café tenha prejudicado o Vale do
Paraíba, mas com certeza trouxe várias consequências, e uma delas é esse
conservadorismo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em todas as pesquisas estudadas e citadas, observou-se que a
plantação de café no Vale do Paraíba foi de suma importância para seu
desenvolvimento, trazendo inúmeros aspectos culturais positivos desde o simples
hábito de “tomar café”, até a modernização e urbanização das cidades paraibanas em
grande

quantidade.

Embora

tenha

trazido

aspectos

negativos,

como

o

conservadorismo que funciona até hoje como um agente segregador, que não elimina
os dois polos sociais gritantes na sociedade atual, não podendo trazer o
desenvolvimento, o progresso e a mesma educação à sociedade de uma forma
unânime e democrática.
Portanto, a elaboração de um documentário abordando um aspecto da cultura
regional, cujo o tema é abrangente e complexo é uma grande e inovadora ideia, já que
possibilita ao expectador um entendimento amplo sobre o tema tratado, além de
garantir ao mesmo a compreensão de duas vertentes distintas de opiniões, capazes de
direcionar o raciocínio do receptor ao senso comum que o documentário sugere. Além
de ter uma boa aparência, é exibido em linguagem culta e de fácil compreensão.
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RESUMO
A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um
dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termo de tais danos. Discutir a atuação do enfermeiro
no processo de avaliação da dor. Método: Para o alcance dos objetivos desse estudo, optamos pelo
método da revisão integrativa, que a mesma permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das
evidências disponíveis acerca do tema pesquisado. Estudos mostram a importância da avaliação da dor
com os outros sinais vitais e que a cultura dos profissionais repercute diretamente em sua avaliação da
dor. A implantação da avaliação da dor exige persistência, incentivo e acompanhamento da equipe,
como em qualquer nova rotina.
Palavras-chave: Avaliação, dor, enfermeiro.

ABSTRACT
Pain is defined as an unpleasant sensory and emotional experience, associated with actual or
potential tissue damage, or described in terms of such damages. To discuss the importation and
performance of nurses in the process of pain assessment. Method: In order to reach the objectives of this
study, we opted for the integrative review method, which allows for the search, critical evaluation and
synthesis of the available evidence about the researched topic. Studies show the importance of
assessing pain with others vital signs and that the professionals' culture directly affects their evaluation of
pain. The implementation of pain assessment requires persistence, encouragement and follow-up of the
team, as in any new routine.
Key words: Evaluation, pain, nurse.

1. INTRODUÇÃO
A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável,
associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termo de tais
danos. Não existe uma relação exclusiva entre dor e lesão tecidual, o conhecimento
desses conceitos é de fundamental importância para a compreensão da dor. (SOUSA,
2010).
Pessoas associam que estão doentes, quando estão com dor, e incrementam a
sua existência, como um sinal de que algo está errado, autores relatam que dor é o
principal motivo das internações hospitalares, ignorando que muitas doenças não
possuem dor como sintoma.
A cultura é um diferencial entre as ações dos indivíduos ditando suas crenças
atos, percepções, emoções constatam-se isso quando se observa que um estímulo
pode ser insuportável a um paciente e tolerável para outro. (CALIL, et.al.2007)
A agência americana de pesquisas e qualidades em saúde pública e a
sociedade americana da dor descrevem a dor como o quinto sinal vital, devendo ser
avaliado e registrado com outros sinais: temperatura, pulso, respiração e pressão
arterial. A avaliação da dor deve fazer parte das atividades da equipe de enfermagem
que passa mais tempo com o paciente. (KAZANOWSKI, et.al.2008).
Na prescrição da avaliação da dor, o registro possibilita que outros profissionais
avaliem e instituem a melhor assistência terapêutica do paciente. Este registro deve
conter o local do evento doloso, a intensidade, o tipo, a duração os fatores de piora ou
melhora, além da administração ou não de analgésicos. (GARCIA, 2010).
Para a implantação da avaliação da dor como quinto sinal vital, modificou-se a
prescrição de enfermagem, especificando um espaço para anotação. Para a coleta de
dados foi elaborado um instrumento estruturado, constituído de perguntas abertas e
fechadas, divididas em duas partes distintas: a primeira parte do instrumento teve
como objetivo caracterizar o profissional e a unidade que ele trabalhava. A segunda
refere-se ás informações sobre a importância dada pelos profissionais a respeito da
avaliação da dor. (SILVA, et.al.2007).

A implantação da dor como quinto sinal vital exige persistência, incentivo e
acompanhamento da equipe como em qualquer nova rotina. Ressaltou-se ainda a
importância da participação ativa do enfermeiro da unidade de internação nessa
implantação com supervisão e orientação a seus profissionais. Considerou-se a
valorização da queixa da dor do doente muito relevante no cuidado humanizado,
devendo ser incluída nos sinais vitais em todas as instituições de saúde com a
finalidade de amenizar um sofrimento na maioria das vezes controlável, além de
assegurar um direito do paciente (LEONEL; ALVES, et.al,2011).
A dor é um sintoma bem característico, pois pode ser confundido com inúmeras
doenças, e a dor no tórax é bem frequente em paciente de pronto atendimento. Pois
esse sintoma pode ser encarado de várias formas. Mais para um olhar holístico é bom
saber os principais sintomas para uma mesma doença. (STANIAK, et.al, 2013).
Sendo assim terá mais êxito em seu diagnostico final, quanto mais rápido maior
a chance de sobre vida ao paciente. (BASTOS, et.al 2012).
O profissional de saúde “enfermeiro”, fazendo uma boa triagem alcançara uma
alta qualidade que pode fazer a diferença, pois o primeiro contato com paciente é
muito importante. E a qualidade de uma equipe pode ser elevar com vários tipos de
treinamento como, por exemplo, educação continuada, pois todos iram ficar cada vez
mais entrosados e qualificados para melhor atender seus clientes. (SAMPAIO, et.al,
2009).
Este estudo justifica-se pela importância da discussão acerca da atuação do
enfermeiro frente a avaliação da dor.

2. OBJETIVO
Discutir a atuação do enfermeiro no processo de avaliação da dor.

3. METODOLOGIA
Para o alcance dos objetivos desse estudo, optamos pelo método da revisão
integrativa, que a mesma permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das
evidências disponíveis acerca do tema pesquisado, além de apontar lacunas do
conhecimento, que poderão ser supridas com o desenvolvimento de novos estudos.
A revisão integrativa pode ser definida como aquela em que o autor da revisão
está interessado em deduzir generalizações sobre determinadas questões, a partir de
um conjunto de estudos, influenciando diretamente sobre elas. (SOUZA,2010)
O objeto de estudo foi composto por artigos publicados e indexados nas bases
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nos últimos 10 anos, no período de
2007 a 2017, combinando os descritores: avaliação; dor e enfermeiro. Os critérios
adotados para a inclusão dos artigos foram: estudos que abordassem a temática sobre
a atuação do enfermeiro acerca do processo de avaliação da dor; artigos publicados
no idioma de português e em periódicos nacionais, gratuitos, disponível na íntegra e
indexados nas bases de dados já citadas, acessível integralmente on-line sem
restrições. O critério de exclusão foram artigos que não estavam de acordo com o
tema proposto, e por repetição nas bases de dados, e também por não estarem
disponíveis na integra.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a combinação dos descritores nas bases de dados (BVS), foram
identificadas inicialmente 32 referências. Dentre estas, após seleção por título e
resumo condizente com objetivo deste estudo, foram analisados os artigos na íntegra e
foram selecionados e incluídos 8 artigos, excluindo assim 24 artigos, seja por repetição
nas bases de dados, seja por não contemplarem os critérios de inclusão previamente
determinados. A análise descritiva das 8 referências selecionadas possibilitou tanto a
caracterização geral como a análise temática e síntese dos conteúdos das mesma.

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
2017.

Título

Autores

Objetivo (s)

Principais

Conclusões

resultados
Percepção
dos
enfermeiros
sobre
Cuidados
paliativos e o
manejo da dor
na UTI

FREITAS; et al.

Identificar e
analisar a
percepção dos
enfermeiros que
atuam em uma
UTI de um
hospital
universitário e de
ensino do
município de
Campinas sobre
cuidados
paliativos e
manejo da dor e
caracterizar a
amostra.

Dor torácica:
atuação do
enfermeiro em
um pronto
atendimento
de um
hospital
escola

CAVEIÃO; et.al.

Identificar a
atuação do
enfermeiro frente
ao paciente com
dor torácica em
uma unidade de
pronto
atendimento.

Por meio de análise
minuciosa dos
depoimentos dos
enfermeiros
entrevistados, foi
possível destacar as
seguintes categorias:
o conceito Percepção
dos enfermeiros sobre
cuidados paliativos e
o manejo da dor na
UTI de cuidados
paliativos, os cuidados
de enfermagem em
cuidados paliativos na
UTI, medidas para
avaliar e controlar a
dor, a falta de um
consenso para
cuidados paliativos e
controle da dor e a
integração da família
na UTI.
Em relação ao
atendimento, todos os
enfermeiros
participantes do
estudo, relataram
priorizar o
atendimento dos
pacientes que
apresentam queixas
de dor torácica e
realizam a avaliação
de enfermagem diante
destas situações.

Com esse estudo,
foi possível
identificar a
percepção dos
enfermeiros e
proporcionar a
reflexão sobre a
importância dos
cuidados paliativos,
assim como do
controle da dor dos
doentes que estão
internados na UTI.

O perfil do
profissional
enfermeiro do
Pronto
Atendimento da
Instituição em
questão era na
maioria do gênero
feminino, na faixa
etária jovem,
recém-formados ou
com mais de 11
anos de formação
e mais de 5 anos
de atuação no PA.
No momento da
coleta dos dados, o
número de
enfermeiros que
possuíam
especialização na
área era de 4
participantes, os
demais

especialistas em
outras áreas, assim
como existia
profissional sem
especialização,
setor.

Avaliação da
dor como
quinto sinal
vital: opinião
de
profissionais
de
enfermagem

NASCIMENTO; et.al.

Analisar a
implantação da
avaliação da dor
como quinto sinal
vital em um
hospital escola.

Treinamento e
avaliação
sistematizada
da dor:
impacto no
controle da
dor do pósoperatório de
cirurgia
cardíaca

SILVA; et.al

Neste estudo
analisou-se o
efeito do
Treinamento e
uso de Ficha de
Avaliação
Sistematizada
para controle da
dor após cirurgia
cardíaca, sobre a
intensidade da
dor e o consumo
de morfina
suplementar.

Cerca de 79,0% dos
profissionais relataram
avaliar a dor como
sinal vital, sendo o
bem-estar do paciente
o motivo mais citado.
A falta de
compreensão do
paciente com a escala
de intensidade da dor
foi a principal
dificuldade
apresentada (77,6%).
Para 64% dos
profissionais, o
hospital incentiva a
avaliação da dor e
como sugestão, 49%
dos profissionais
relataram a
necessidade de
cursos e
treinamentos.
Foram incluídos 339
doentes, dos quais
157 foram excluídos,
conforme os critérios
estabelecidos. Cento
e oitenta e dois
concluíram o estudo e
a composição de cada
grupo foi de 55 no
grupo I; 66 no, II e 61,
no III. Os grupos
foram semelhantes
quanto às
características
sociodemográficas e
de cirurgia, o que

A inclusão da dor
como quinto sinal
vital foi aceita pelos
profissionais de
enfermagem.
Ressalta-se a
necessidade da
atuação do
enfermeiro na
supervisão e
treinamento, além
da readequação da
escala de
mensuração da
dor.

O Treinamento e o
uso de Ficha de
Avaliação
Sistematizada da
dor constituíram a
melhor estratégia
para o controle da
dor no pósoperatório de
cirurgia cardíaca,
pois se observou
aumento na
administração da
morfina
suplementar e
menor intensidade

O enfermeiro
no cuidado à
vítima de
trauma com
dor: o quinto
sinal vital .

RIBEIRO;et.al

Compreender o
conhecimento do
enfermeiro
acerca do
conceito e da
avaliação da dor
como quinto sinal
vital em
pacientes vítimas
de trauma.

permitiu as
comparações do
estudo.

de dor relatada
pelos pacientes.

Os resultados
evidenciaram a dor
como sensação
desagradável, sinal de
alerta e uma
experiência subjetiva.
A avaliação da dor é
vista por aspectos
subjetivos e objetivos.
A maioria (59,3%)
desconhece os
instrumentos de
avaliação e dentre os
que conhecem a
escala numérica foi a
mais referida.

O estudo permitiu
identificar que a
dor é
compreendida
como uma
sensação
desagradável, sinal
de alerta e como
uma experiência
subjetiva. A
avaliação da dor é
vista por aspectos
subjetivos, em sua
maioria expressos
pelo não verbal e
aspectos objetivos,
por meio de sinais
e sintomas. Grande
parte (59,3%) dos
enfermeiros
desconhece os
instrumentos de
avaliação e dentre
os que conhecem,
a escala numérica
foi a mais referida.

Cuidados
paliativos: a
avaliação da
dor na
percepção de
enfermeiras

WATERKEMPER;et.al

Objetivou-se
revelar as
concepções e
contribuições de
enfermeiras
sobre a avaliação
da dor em
pacientes com
câncer em
cuidados
paliativos, por
meio de uma
proposta de
educação no
trabalho
fundamentada
nos pressupostos
da educação
problematizadora
de Paulo Freire.

Como resultados
deste processo de
análise apontaram-se
três categorias: o
significado da dor, a
forma de avaliação da
dor praticada pelas
enfermeiras e as
contribuições para o
cuidado.

O cuidado do
paciente
oncológico
com dor
crônica na
ótica do
enfermeiro

SILVA; et.al.

O objetivo deste
estudo foi
identificar como o
enfermeiro
interpreta o
cuidado com o
paciente
oncológico com
dor crônica. O
estudo foi
desenvolvido
com oito
enfermeiros de
uma instituição
hospitalar.

As categorias
empíricas foram
nomeadas como:
humanização no
atendimento, crítica
ao modelo vigente,
reação do paciente,
cuidado, qualificação
da equipe, doença,
caracterização do
paciente e
dificuldades do
cuidado.

A dor como
quinto sinal
vital:
utilização da
escala de
avaliação por
enfermeiros
de um
hospital geral

BOTTEGA;et.al

Objetivou
descrever as
impressões dos
enfermeiros
sobre o uso de
uma escala visual
analógica de
avaliação da dor
em adultos. Os
dados foram
coletados por
meio de um
questionário
aplicado a 14
enfermeiros de
um hospital e

Quanto à importância
da avaliação da dor,
observou-se
unanimidade dos
sujeitos em considerar
a relevância de avaliar
a intensidade da dor
no paciente.

Ao avaliarem a
suas participações
nos encontros,
relataram que
desenvolveram a
capacidade de
fazer escolhas e de
ir além daquilo que
estão
acostumadas.
Desta forma,
decidir sobre sua
ação no contexto
do trabalho teve
uma singularidade,
que pode ser
modificada a partir
da aplicação do
referencial de
Paulo Freire
desenvolvido pela
pesquisadora.
A dor crônica no
paciente
oncológico é
considerada como
problema de saúde
pública nos EUA e
no Brasil, pois
milhões de dólares
e reais são gastos
com internações
hospitalares de
pacientes sem que
haja melhoria em
sua qualidade de
vida.
A partir da
realização desta
pesquisa observouse que a aplicação
da escala de
avaliação da dor é
uma maneira de
melhor interpretar e
entender a dor do
paciente,
facilitando o
planejamento da
assistência e a
tomada de
decisões do
enfermeiro.

analisados
mediante análise
temática.
Fonte: Os autores, 2017.

Estudos mostram a importância da avaliação da dor com os outros sinais vitais e
que a cultura dos profissionais repercute diretamente em sua avaliação da dor. (CALIL;
PIMENTA, 2008)
Os principais motivos relatados pelos profissionais sobre a importância da
avaliação da dor foram: o bem-estar do paciente o fato de que no hospital o paciente
não deve sentir dor se não for estritamente necessário serve de parâmetro para a
evolução do paciente que o paciente pode sentir dor, e não relatar, por causa de sua
cultura ou então vergonha de incomodar os profissionais, por isso, é importante
perguntar para ele a presença da dor e a importância de medir a dor. Há uma questão
não só clínica, mas também ética que envolve os profissionais da saúde, já que o alívio
da dor é um direito humano básico. (GOMES; RT, et.al 2010)
Que das dificuldades apresentadas são decorrentes da incompreensão dos
pacientes em expressar a dor, de acordo com a intensidade na escala numérica de 0 a
10. Uma das justificativas que pode ser citada é que os pacientes com idade
avançada, possuindo um grau de escolaridade muito baixo ou inexistente, encontrem
dificuldade no entendimento da escala, resultando na ineficiência da escala numérica,
como instrumento de avaliação da dor.
Alguns idosos, especialmente, aqueles que apresentam demência, podem
apresentar dificuldades em apontar a dor em uma escala numérica. É importante
ressaltar que outras escalas, como a de faces ou termômetro da dor, podem ser
utilizadas com sucesso na avaliação da dor em idoso. Relatam a facilidade de
aplicação e o entendimento da escala numérica pelos pacientes, além da rapidez com
que ela mensura a dor. (SOUSA; et.al, 2009).
Os principais obstáculos para se avaliar a dor consistem no fato do paciente
estar com dor e, por isso, ter sua atenção prejudicada. O estado mental alterado pela
ansiedade, confusão e estado físico também podem alterar a avaliação da dor, como
por exemplo, pacientes com audição comprometida. A falta de tempo por parte do

profissional, a linguagem que este utiliza ao questionar a dor, muitas vezes, técnica e
de difícil entendimento pelo paciente, além do desconhecimento das técnicas de
avaliação da dor, também são fatores limitantes para a avaliação da dor.
(KAZANOWSKI, 2010)
Outro ponto importante foi dos profissionais que não utilizavam a escala
numérica ao avaliar a dor, e sim os descritores verbais, como: leve, moderada e
intensa. O registro da intensidade da dor é realizado com base na interpretação do
profissional e não do relato do paciente. A literatura e também os treinamentos
realizados na instituição em estudo utilizam a escala numérica, ensinando o paciente a
expressar sua dor, mensurando-a, de acordo com os valores dessa escala. (RIGOTTI;
FERREIRA, 2007)

5. CONCLUSÃO
Concluiu-se com este estudo que os enfermeiros consideram importante a
inclusão da avaliação da dor, embora o estudo aponta algumas dificuldades na
implantação desta nova rotina. As principais limitações citadas estão relacionadas à
falta de compreensão do paciente na mensuração da dor por meio de escala de
intensidade deste sinal e a falta de tempo do profissional para avaliar a dor. Portanto, o
que se espera é que o estudo possa contribuir para melhor entendimento sobre o
processo de avaliação da dor, e que os profissionais de enfermagem dessa área
adquiram habilidades para aprender a lidar com os mais diversos tipos de pacientes e
situações que possam encontrar em serviços de avaliação da dor. Outros estudos
podem ser necessários, com o objetivo de identificar as ações realizadas pelo
enfermeiro para o controle da dor.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo tratar da atuação do Tribunal Penal Internacional (TPI),
uma corte penal permanente fruto de um longo processo histórico em busca de punição para crimes
graves. Criado pelo Estatuto de Roma em 1998, iniciou seus trabalhos em 1º de julho de 2002. Com
competência exclusiva para julgar crimes contra a humanidade, de genocídio, de guerra e de agressão,
atua subsidiariamente aos sistemas penais internos dos estados. Os objetivos específicos da pesquisa
são expor as regras que pautam tal atuação. Sendo o problema de pesquisa voltado à constatação da
efetividade em sua atuação. A metodologia de pesquisa utilizada é a pesquisa exploratória nas
modalidades de pesquisa bibliográfica e documental, uma vez que foram exploradas obras que tratam
do tribunal (livros e artigos), bem como a legislação que regula a corte.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Crimes; Tribunal Penal Internacional; Tribunal de Nuremberg;
Estatuto de Roma.

ABSTRACT
The present work aims to deal with the work of the International Criminal Court (ICC), a
permanent criminal court resulting from a long historical process in search of punishment for serious
crimes. Created by the Rome Statute in 1998, it began its work on July 1, 2002. With exclusive
jurisdiction to prosecute crimes against humanity, genocide, war and aggression, it acts subsidiarily to
the internal criminal systems of the states. The specific objectives of the research are to expose the rules
that guide such action. Being the research problem focused on the realization of effectiveness in its
performance. The research methodology used is the exploratory research in the bibliographic and
documentary research modalities, since works dealing with the court (books and articles), as well as the
legislation that regulates the court were explored.
Keywords: Human rights; Crimes; International Criminal Court; Nuremberg Court; Rome Statute.

1. INTRODUÇÃO
O Tribunal Penal Internacional (TPI) nasceu no contexto de clamor internacional
no século XX contra a impunidade diante da prática de crimes graves contra os seres
humanos, impunidade esta que decorria, por exemplo, da incapacidade do estado
nacional onde os fatos ocorreram de processar, julgar e fazer cumprir a pena imposta
ao criminoso.
Considerando que, em regra, cada estado nacional é soberano e tem poder
para definir seu próprio sistema judiciário, as cortes internacionais são exceções, por
submeterem estados ou cidadão de estados diversos a um julgamento externo. Cabe
destacar que existiram tribunais internacionais provisórios ou ad hoc antecedentes ao
TPI, os quais contribuíram para sua criação como corte permanente e sua atuação na
atualidade.
O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg foi o primeiro criado para julgar
crimes militares e as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, pelo
regime nazista, é considerado um marco para sociedade internacional ao levar líderes
nazistas à julgamento. Contribuindo este antecedente para a criação de uma corte
internacional penal permanente para julgamentos de crimes mais graves praticados
contra a humanidade, pois o Tribunal de Nuremberg foi uma corte temporária e ad hoc,
julgando especialmente os crimes da Segunda Guerra Mundial.
Percebendo tal necessidade, a comunidade internacional se mobilizou e, por
meio do Estatuto de Roma de 1998, foi criado o Tribunal Penal Internacional, que
iniciou suas atividades em 1º de julho de 2002, com destaque para a participação do
Brasil desde as negociações iniciais e elaboração do estatuto.
O presente trabalho tem por objetivo tratar da atuação do TPI. Sendo os
objetivos específicos expor as regras que pautam tal atuação, previstas no Estatuto de
Roma, especialmente os princípios balizadores e o crimes de sua competência.
O problema de pesquisa é: O Tribunal Penal Internacional tem sido efetivo em
sua atuação?

As hipóteses aventadas ao longo do trabalho são: por meio de julgamentos
realizados o TPI demonstra sua efetividade; e o TPI consegue ser efetivo sem deixar
de respeitar os princípios de direito que garantem um processo justo e equânime.

2. METODOLOGIA
Metodologia de pesquisa utilizada é a pesquisa exploratória nas modalidades de
pesquisa bibliográfica e documental, uma vez que foram exploradas obras que tratam
do tribunal (livros e artigos), bem como a legislação que regula a corte. Por meio do
uso de tal metodologia, elaborou-se um artigo com caráter informativo, pois a presente
pesquisa encontra-se em fase inicial, no momento de revisão da literatura.
O trabalho encontra-se estruturado em itens que abordam a ideia de uma
jurisdição penal para indivíduos que cometessem crimes graves contra a humanidade,
citando antecedentes históricos que serviram de referencial para a criação do TPI,
sobre sua competência e o rol taxativo dos crimes do Estatuto de Roma, em seguida
aborda-se os princípios como o da irrelevância do cargo ou função, e a eficácia do TPI
na atualidade. Ao final, seguem as considerações finais e as referências.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS AO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
A impunidade frente aos crimes mais horrendos é algo que causa um imenso
mal-estar social e traz a mensagem de que o Direito não alcança quem está no poder.
(GARCIA, 2016).
A primeira grande guerra mundial já foi palco de atrocidades e massacres que
chocaram o mundo. A ideia de um tribunal permanente que tivesse competência e
legitimidade para julgar supostos responsáveis por crimes internacionais surge logo
após a Primeira Grande Guerra Mundial. A conquista desse objetivo foi lenta e
cautelosa, uma vez que o Estatuto do TPI, que formalizou a sua estrutura atual em
julho, foi adotada em 17 de julho de 1998 pela Conferência Diplomática de Roma, ou
seja, exatos 69 anos depois da “primeira tentativa”. (CASSESE, 2005). A Segunda
Guerra Mundial foi o cenário das maiores barbáries cometidas contra a humanidade, a
isto se soma as práticas violentas e cruéis empregadas pelo regime nazista contra

seres humanos. Foi a partir daí que o processo de criação de uma corte permanente
tomou força. O Tribunal Penal Internacional Militar de Nuremberg, na Alemanha, foi
criado com um fim específico de julgar os líderes nazistas pelo massacre de milhões
de pessoas e pelas práticas desumanas. O Tribunal de Nuremberg julgou cerca de
vinte líderes nazistas (GORAIEB, 2012).
Após o Tribunal de Nuremberg, foram instituídos novos tribunais especiais para
julgamento dos crimes contra a humanidade, destacando o Tribunal Militar
Internacional para o Extremo-Oriente, com sede em Tóquio, que inicia suas atividades
após seis meses da abertura do processo de Nuremberg. O Tribunal de Tóquio
condena 28 criminosos durante o processo, dois morreram de causa natural durante o
processo, um terceiro é hospitalizado com problemas mentais. Dos 25 restantes, sete
são condenados à morte, dezesseis à prisão perpétua e os demais a penas menores.
Com resultados desses tribunais surge mais dois, o Tribunal Penal Internacional para a
ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ambos em caráter
especial. (GORAIEB, 2012).
Com esse efeito, em 1998 foi lançado ao mundo o Estatuto de Roma que regula
o Tribunal Penal Internacional em caráter permanente, corte com sede na cidade de
Haia, na Holanda. Pode-se cita outros eventos históricos importantes de amplitude
política e jurídica que precederam a criação do TPI e corroboraram com sua fundação,
tais como, em 1948, celebração pelas Nações Unidas da “Convenção para Prevenção
e Punição do Crime de Genocídio”, tornando crime internacional atos que conduzem
ao extermínio de grupos étnicos, religiosos ou raciais, seguida da sustentação legal do
processo de internacionalização dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e, da Convenção de Genebra de 1949 que somadas às demais, se
tornaram o núcleo do Direito Internacional Humanitário (DIH), ao regular a condução
dos conflitos armados e buscar limitar os seus efeitos para proteção de civis (LIMA,
2016).
Com início das suas atividades em 1º de julho de 2002, o Tribunal Penal
Internacional veio em caráter permanente. O esboço de uma jurisdição internacional
resulta na constituição, em 1919, de uma Comissão de Inquérito que apura a

responsabilidade dos autores dos crimes cometidos durante a Primeira Guerra
Mundial. O Tratado de Versalhes, ao prever a instituição de uma jurisdição penal
internacional para julgar o Kaiser Guilherme, afirma a existência de uma moral
internacional. Esta é a primeira alusão à existência de uma norma de natureza
universal, transcendente às fronteiras e à soberania (GORAIEB, 2012). Após longos
anos de tentativas e algumas em vão, finalmente em 1973, após inúmeros adiamentos,
a ideia de uma jurisdição internacional foi retomada.(GORAEIB, 2012) destaca que a
Assembleia Geral das Nações Unidas aprova, por meio da Resolução nº 3068, a
Convenção sobre a Eliminação e Repressão ao Crime de Apartheid que prevê, no art.
V, a possibilidade de julgamento por uma tribunal interno de qualquer estado parte com
jurisdição sobre as pessoas ou por qualquer tribunal penal internacional que seja
competente em relação aos Estados-Partes que tenham reconhecida a jurisdição.
Em 1994, a Comissão de Direito Internacional submete à Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU) Projeto de Estatuto para um futuro Tribunal
Penal Internacional (GARCIA, 2016). Após longas sessões o Comitê preparatório
instituiu o Tribunal Penal Internacional. O processo preparatório foi de 1996 até 1998 e
considerou o trabalho dos tribunais ad hoc da ONU. O TPI, instituído pelo Estatuto de
Roma, na Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas, conta
com a participação de 160 países, 17 organizações intergovernamentais, 14 agências
das Nações Unidas e 124 organizações não-governamentais. O Estatuto é aprovado
em 17 de julho de 1998, com 120 votos a favor e 7 votos contrários, entre eles,
Estados Unidos, China, Israel e Índia, havendo 21 abstenções (GORAIEB, 2012).

4. CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Os crimes de competência do TPI são os crimes considerados de maior
gravidade, que preocupam a comunidade internacional. Tais delitos encontram-se
elencados no art. 5º do Estatuto de Roma, são eles a) o crime de genocídio; b) os
crimes contra a humanidade; c) os crimes de guerra; d) o crime de agressão (BRASIL,
2002).

De forma a ilustrar é importante verificar as duas principais características dos
crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra como em tempos de paz e podem
ser praticadas contra civis da mesma nacionalidade dos criminosos; já o segundo
refere-se às condutas executadas apenas durantes as hostilidades armadas internas
ou internacionais e reside no fato de que são cometidas contra civis de nacionalidades
diferentes da dos perpetradores (GARCIA, 2016).
Seguem considerações mais detalhadas sobre cada um dos quatro crimes,
citados, sendo que cada qual abrange uma série de condutas descritas no Estatuto de
Roma.
Iniciando pelo crime de genocídio, para os efeitos do Estatuto de Roma,
entende-se por genocídio qualquer um dos atos que são praticados com intenção de
destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico racial ou religioso, enquanto
tal: a) Homicídios de membros de grupo; b) Ofensas graves à integridade física ou
mental de membros do grupo; c) sujeição internacional do grupo a condições de vida
com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial; d) Imposições de medidas
destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo; e) Transferência, à força, de
crianças do grupo para outro grupo. (BRASIL, 2002).
Por sua vez, os crimes contra a humanidade são assim definidos pelo Estatuto
de Roma: entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes,
cometidos no quadro de um ataque, generalizados, sistemático, contra qualquer
população civil, havendo conhecimento deste ataque. a) Homicídio; b) Extermínio; c)
Escravidão; d) Deportação ou transferência forçada de uma população; e) Prisão ou
outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas
fundamentais de direito internacional; f) Tortura; g) Agressão sexual, escravatura
sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra
forma de violência no campo sexual de gravidade comparável; h) Perseguição de um
grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais,
nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gêneros; i) Desaparecimento forçado de
pessoas; j) Crime de Apartheid; k) Outros atos desumanos de caráter semelhante, que

causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetam gravemente a integridade
física ou a saúde física ou mental.
É perceptível a gravidade das condutas descritas na norma para caracterizar os
crimes contra a humanidade, lamentavelmente, tal descrição é baseada em situações
que já aconteceram na realidade, segundo Mazzuoli:
A origem histórica dos crimes contra a humanidade está internamente
ligada ao massacre provocado pelos Turcos contra os Armênios, na Primeira
Guerra Mundial, tem sido qualificada pela declaração do Império Otomano,
como um crime da Turquia contra a humanidade e a civilização. (2011, P. 856).

Justamente, pela impossibilidade de, outrora, levar à julgamento pessoas por
tão grave conduta, é que a atual possibilidade de atuação do TPI é relevante na busca
de uma sociedade menos violenta e na implantação da cultura de paz.
Continuando com as definições dos crimes de competência do TPI, a terceira
conduta é aquela conhecida como “crimes de guerra”. Inicialmente falando, a guerra é
um fenômeno tão antigo quanto a humanidade, pois a estimativa nos traz que cerca de
4 bilhões de pessoas tenham perdido suas vidas, entre 3.600 a. C. e 2.000 d. C, com
aproximadamente 14.500 conflitos armados internacionais, ou seja, mesmo que a
guerra seja algo tão extraordinário, fora do comum, na realidade, rara é a paz. (NETO,
2008).
O tribunal terá competência para julgar crimes de guerra em particular quando
cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de
uma prática em larga escala desse tipo de crimes. O Estatuto de Roma definiu os
crimes de guerra em seu art. 8º, é uma redação bem extensa, com muitas condutas
detalhadas. O estatuto elenca várias modalidades de crimes de guerra que
representam graves ofensas que já haviam sido declaradas nas Convenções de
Genebra, desde a 1ª até a 4ª convenção, no entanto, o Estatuto sujeita-as, todas, a
uma condição geral não prevista anteriormente, a saber: os atos criminosos que as
compõem devem ser “cometidos como parte integrante de um plano ou de uma

política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime (NETO,
2008)”.
São exemplos de crimes de guerra previsto no estatuto, os seguintes atos
previsto no art. 8º, 2, b:
i) Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis
que não participem diretamente nas hostilidades;
ii) Dirigir intencionalmente ataques a bens civis, ou seja bens que não
sejam objetivos militares;
iii) Dirigir intencionalmente ataques ao pessoal, instalações, material,
unidades ou veículos que participem numa missão de manutenção da paz ou
de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas,
sempre que estes tenham direito à proteção conferida aos civis ou aos bens
civis pelo direito internacional aplicável aos conflitos armados;
iv) Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará
perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos
em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio
ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem
militar global concreta e direta que se previa;
v) Atacar ou bombardear, por quaisquer meio, cidades, vilarejos,
habitações ou edifícios que não estejam defendidos e que não sejam objetivos
militares;
xvii) Utilizar veneno ou armas envenenadas;
xviii) Utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou outros gases ou qualquer
líquido, material ou dispositivo análogo;
xix) Utilizar balas que se expandem ou achatam facilmente no interior do
corpo humano, tais como balas de revestimento duro que não cobre totalmente
o interior ou possui incisões;
xxvi) Recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas
nacionais ou utilizá-los para participar ativamente nas hostilidades; (BRASIL,
2002).

Por meio das descrições acima citadas, fica nítido que se deve defender,
mesmo em momentos de guerra, que o poder bélico e a violência não sejam utilizados
de modo ilimitado e indiscriminado, contra quem quer que seja. Mesmo para a guerra,
existem regras.

Por fim, trata-se dos crimes de agressão previsto pelo Estatuto de Roma, o qual
gerou grandes controvérsias para chegar a sua definição, questionou-se até a sua
própria inclusão no Estatuto. As discussões foram passadas aos trabalhos da Corte de
Direito Internacional e ao Comitê Preparatório por três motivos em especial: a)
ausência de um consenso sobre a definição do crime; b) a responsabilidade individual
por crime de agressão em contraposição à ideia de guerra de agressão e consequente
responsabilização do estado; c) e previsão de agressão no Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas como competência do Conselho de Segurança da ONU (MAIA, 2001).
Por meio da descrição dos crimes que podem ser julgados pelo TPI pode-se
notar que há uma delimitação de atuação da corte, esta não se presta a julga
pequenos delitos ou crimes contra o patrimônio destituídos de uma intenção nociva
maior do agente causador. Os crimes elencados afetam a humanidade de modo
amplo, seja por atingir um grande número de pessoas, seja por um modo cruel de
execução e planejamento, seja por atentar contra um povo inteiro.

5. EFETIVIDADE DA ATUAÇÃO DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Situado em Haia, na Holanda, o TPI é independente e financiado por
contribuição dos estados-partes, que aderem voluntariamente ao Estatuto de Roma.
Possuí uma jurisdição permanente, sem atuação específica ou temerária, para o
julgamento de pessoas acusadas dos crimes de grande repercussão internacional,
sendo os de genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de
agressão. Importante saber que o TPI julga indivíduos, inclusive com competência para
apreciar denúncias de crimes praticados por agentes públicos, sem distinções
baseadas em cargo oficial (LIMA, 2015). Por isso, estados nacionais ou pessoas
jurídicas (empresas, instituições etc.) não são julgadas pelo TPI, diferentemente do
que ocorre em outras cortes internacionais permanentes, que são de natureza civil,
como a Corte Internacional de Justiça da ONU e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), que julga violação de
Direitos Humanos praticadas por estados (MAZZUOLI, 2017).

Sua composição se dá pela Presidência, Uma Seção de Recursos, Uma Seção
de Julgamento em Primeira Instância e uma seção de Instrução; o gabinete do
Procurador e secretaria (LIMA, 2015).
Dentre os princípios norteadores da atuação do TPI, alguns serão destacados.
O primeiro é o princípio da complementaridade, já que a jurisdição do TPI tem caráter
complementar à jurisdição penal interna do estado envolvido na prática do crime.
Neste sentido, a responsabilidade primária de investigar e processar os crimes é dos
sistemas judiciários nacionais, o TPI é impedido de interferir indevidamente nas
jurisdições nacionais. O TPI tem caráter excepcional e complementar, e sua jurisdição,
além de aplicar-se apenas aos crimes de extrema gravidade acima definidos, somente
será admissível nos casos em que se verifique claramente a incapacidade ou a falta de
disposição dos estados em processar os responsáveis. É também por meio da
complementaridade, que o TPI, poderá, a longo prazo, dar a sua mais importante
contribuição, ao incentivar Estados a dotar seus sistemas jurisdicionais dos
instrumentos normativos e processuais capazes de aplicar justiça de forma eficaz e
equânime, nos casos dos crimes previstos no Estatuto. (GORAIEB, 2012). O TPI é
última instância, ou seja, será competente para atuar somente nos casos em que o
Estado-parte for omisso, na investigação ou no julgamento, ou, ainda, se os processos
nacionais forem ilegítimos, como na hipótese de fraude com intuito de proteger o
acusado (LIMA, 2015).
Outro princípio que confere efetividade à atuação do TPI é o da independência,
pois, como ensina Mazzuoli “o seu funcionamento não depende de qualquer tipo de
ingerência externa, podendo, inclusive, demandar nacionais de Estados não partes no
Estatuto” (2017, p. 201). Ou seja, todo estado do mundo deve respeitar as regras
internacionais e, havendo a prática de crimes de competência do TPI e não havendo
atuação da Justiça penal interna, o TPI pode atuar inclusive contra o estado que não
aceitou o Estatuto de Roma. O autor dá um exemplo da aplicação de tal princípio:

Tal foi exatamente o que ocorreu em julho de 2008, quando se formulou
um pedido de prisão cautelar contra o ditador do Sudão Omaar Ahmad alBashir, acusado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade
(tendo a ONU estimado em 300 mil o número de mortos, sendo que 35 mil
eram agricultores de três tribos). Em 4 de março de 2009, acatando
parcialmente o pedido do Procurador Luis Moreno - O campo, tendo afastado,
de início, o delito de genocídio, o Tribunal, por decisão de um grupo de três
juízes, mandou expedir o primeiro mandado de prisão contra um chefe de
Estado em exercício de país não parte no Estatuto, com o objetivo de pôr fim
às atrocidades massivas que estariam ocorrendo naquele Estado africano.
(MAZZUOLI, 2017, p. 201-202).

Em suma, o TPI é independente quanto à outros órgãos internacionais e de
ingerência externa e independente das normas jurídicas de qualquer estado.
Também há princípios gerais de direito penal e processo penal que o TPI
precisa respeitar em sua atuação, funcionando como garantias de um devido processo
legal ao acusado. Cabe aqui indicar que, no âmbito do TPI, os princípios gerais do
direito penal foram consolidados em janeiro de 1998, pela Conferência Diplomática dos
Plenipotenciários, e encontram-se incorporados ao Estatuto de Roma, no Capítulo III,
nos art, 22 a 33, são eles: princípio non bis in idem (art. 20); princípio da legalidade e
da não retroatividade (art. 22, 23 e 24); e irrelevância do cargo ou função (art. 27).
Quanto à aplicabilidade dos princípios, poderá o réu invocar o princípio do non
bis in idem se já tiver sido condenado ou absolvido pelo próprio Tribunal pela mesma
conduta, isto é, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão.
Por seu turno, os princípios da legalidade e da não retroatividade basilares da justiça, o
de uma pessoa não poder ser punida se os atos incriminados, quando praticados, não
fossem previstos em lei. O da irrelevância do cargo ou função é declarado no Estatuto,
na medida em que há previsão expressa de ser irrelevante o exercício de qualquer
função oficial, em particular a função de Chefe de Estado ou de Governo, como
excludente de responsabilidade penal e motivo de redução da pena. A posição de
Chefe de Estado ou de alto funcionário no governo não pode ser escudo para abrigar
atos criminosos cometidos no exercício de tais funções.

Tratando de casos já apreciados pelo TPI, desde sua criação o Tribunal já
contou com 22 casos em 9 situações distintas, sendo estas: Uganda, República
Democrática do Congo, Sudão, República Centro-Africana, República do Quênia,
Líbia, Costa do Marfim, Mali e República Centro Africana 2. Ressalta-se que alguns
casos ainda estão tramitando na corte internacional, e estão sob exames preliminares
os crimes cometidos por indivíduos no Afeganistão, Colômbia, Nigéria, Geórgia, Guiné,
Honduras, Iraque, Ucrânia e Palestina (GORAEIB, 2012).
Todavia, em relação ao Tribunal Penal Internacional atual, pode se dizer que
ainda não foi explorado seu maior objetivo: a imposição de uma “justiça internacional”.
Importante citar como um grande avanço para a justiça internacional a condenação de
Thomas Lubango Dylio, fundador e líder do movimento político militar da União
Patriótica, pois o tribunal chegou à conclusão que havia provas suficientes para
condená-lo por recrutar menores de 15 anos para lutar em conflitos étnicos no Congo e
por utilização de menores de 15 anos na participação de hostilidades. Após seis anos
de investigações e de audiências, 220 depoimentos colhidos, mais de 150
testemunhas ouvidas, tudo detalhado em 53 mil páginas de processo, Lubango é
condenado pelo TPI. Neste caso teve a presença da juíza Sylvia Steiner, a única
brasileira a fazer parte da corte, participou da instrução do processo. (PINHEIROS,
2014, p. 1).
A segunda condenação, mais uma vez comprovando a eficácia do TPI foi sobre
Germain Katanga, condenado a 12 anos de prisão. O Congolês recebeu 12 anos de
prisão, dos quais havia cumprido 7. Katanga foi condenado em março de 2014 por
homicídio e crimes de guerra, que envolvem assassinatos, ataques à população civil,
saques e destruição de propriedade alheia. (PINHEIROS, 2014, p. 1)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o surgimento do Direito Humanitário e, posteriormente, dos Direitos
Humanos no século XX, os crimes de guerra e aqueles motivados pelo preconceito
com relação às etnias, raças, religião, por exemplo, são um problema que a
comunidade internacional busca uma solução, além da punição. Essas questões têm

tomado força, ao passo que os conflitos pelo mundo não tem trégua, especialmente
conflitos internos e guerras civis. Temos que a criação do Tribunal Penal Internacional
veio como um objetivo de que os culpados por graves crimes contra a humanidade (de
modo geral) não fiquem impunes. Não é possível afirmar que o Tribunal poderá impedir
que novos Auschwitz voltem a existir, pois atua repressivamente, mas a corte
desempenha um trabalho voltado a impedir a impunidade nos crimes de sua
competência.
É de suma importância falar da eficácia dos Tribunais ad hoc da ONU que
cumpriram um papel condenando líderes políticos como em Tóquio, Ruanda e na exIugoslávia, no século passado. Porém, o TPI não padece dos defeitos das cortes
precedentes, pois é permanente e independente.
Diante desse avanço, tem-se que o TPI, atuando de forma complementar às leis
nacionais de cada Estado-Parte, é tido como última instância para análise de omissão
ou por carência de jurisdição do Estado-Parte. Dá-se uma garantia de que se pode
alcançar a justiça e por meio dela punir grandes líderes que se escondem atrás das
armaduras do poder, pois um dos princípios do TPI é a irrelevância do cargo ou
função, passando a ser tratada como cidadão comum toda e qualquer pessoa que for
julgada pela suprema corte.
Retomando o problema de pesquisa, que buscava saber se O Tribunal Penal
Internacional tem sido efetivo em sua atuação. Pode-se chegar à conclusão parcial que
a primeira hipótese aventada são verdadeiras, pois por meio de julgamentos
realizados, o TPI demonstra sua efetividade, como demonstrado nos casos de
condenação citados.
Porém, a segunda hipótese, de que o TPI consegue ser efetivo sem deixar de
respeitar os princípios de direito que garantem um processo justo e equânime, requer
um prosseguimento da pesquisa, uma vez que os casos julgados precisam ser
estudados com maior profundidade para se constatar se as garantias foram
respeitadas no caso concreto.
Entende-se que, mesmo em andamento, a pesquisa cumpriu seu objetivo geral,
uma vez que abordou a atuação do TPI. Do mesmo modo, os objetivos específicos de

expor as regras que pautam tal atuação, previstas no Estatuto de Roma,
especialmente os princípios balizadores e o crimes de sua competência também foram
concretizados.
Por fim, reitera-se que a continuidade da pesquisa permitirá melhor alcançar os
objetivos e comprovar todas as hipóteses.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo sobre a importância da contextualização da
matemática tanto para a vida em particular como para a sociedade em geral. Para a escrita do trabalho
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, apoiando-se em pesquisadores da área de Educação
Matemática e em documentos oficiais da Educação, como os Parâmetros Curriculares Nacionais.
Baseando-se nesse referencial teórico, buscou-se trazer uma nova visão para professores e educadores
sobre o ensino de Matemática, no qual eles se preocupem em mostrar o lado útil e simples do que é
ensinado, apresentando aos alunos conteúdo inserido em contextos que sejam de fácil compreensão e
tornando a aprendizagem mais significativa. A pesquisa favoreceu o acesso à informação sobre
melhorias no ensino de matemática, possibilitando que futuros educadores reflitam e entendam a
importância do ensino contextualizado na aprendizagem e apropriação dos conhecimentos.
Palavras-chave: Matemática; Contextualização; Resolução de Problemas; Aprendizagem.

ABSTRACT
This article aims to present a study on the importance of the contextualization of mathematics
both for life in particular and for society in general. For the writing of the work, a bibliographical research
was carried out, supported by researchers in the area of Mathematics Education and in official Education
documents, such as the National Curricular Parameters. Based on this theoretical reference, it was
sought to bring a new vision for teachers and educators about Mathematics teaching, in which they are
concerned with showing the useful and simple side of what is taught, presenting to the students contents
inserted in contexts that are easy to understand and making learning more meaningful. The research
favored access to information on improvements in mathematics education, enabling future educators to
reflect and understand the importance of contextualized teaching in learning and appropriation of
knowledge.
Keywords: Mathematics; Contextualization; Troubleshooting; Learning.

1. INTRODUÇÃO
A matemática é considerada por muitas pessoas como uma disciplina de difícil
compreensão. Alguns conteúdos são ensinados como se não existisse uma aplicação
prática na realidade, fazendo com que os alunos transformem essa ciência exata em
uma matéria que se estuda na escola, mas não se utiliza no dia a dia. Logo, ela deixa
de ser vista como uma ferramenta prática de utilização para a vida e se torna uma
disciplina desinteressante.
A resolução de problemas matemáticos é uma forma prática de apreender o
conteúdo teórico ensinado. No entanto, o que se percebe nesse processo de ensino e
aprendizagem são exercícios que estão fora do contexto dos alunos. Isso faz com que
eles não consigam aplicar seus conhecimentos adquiridos em situações próximas de
suas realidades, o que leva a um desinteresse em continuar adquirindo conhecimentos
dessa matéria.
A contextualização é um fator importante para a motivação na aprendizagem.
Muitos matemáticos defendem que um conteúdo é aprendido de forma mais completa
quando pode ser aplicado a uma situação-problema real. Além disso, lidar com o
concreto desenvolve a capacidade de raciocínio lógico e favorece o trabalho em
equipe e a capacidade de organização ao seguir etapas para a resolução de
problemas.
A matemática vai além do que podemos ver. Está escondida atrás de operações
comerciais de compra e venda, investimentos financeiros, aplicações bancárias entre
outros. É necessário trazer para as escolas uma nova visão sobre o ensino dessa
matéria, no qual os professores preocupem-se em mostrar o lado útil e simples do que
é ensinado, apresentando aos alunos conteúdos inseridos em contextos que sejam de
fácil compreensão, tornando a aprendizagem mais significativa.
Diante disso, como a contextualização na resolução de problemas matemáticos
pode potencializar a motivação de alunos no ensino dessa ciência? É a essa pergunta
que o presente trabalho tem o objetivo de responder, utilizando-se da pesquisa para
entender como a contextualização na resolução de problemas matemáticos pode
potencializar a motivação de alunos no ensino dessa ciência.

Além disso, essa pesquisa favorece o acesso à informação sobre melhorias no
ensino de matemática, possibilitando que futuros educadores reflitam e entendam a
importância do ensino contextualizado na aprendizagem e apropriação dos
conhecimentos. E também como essa ciência exata pode ser ensinada de maneira
simplificada, se utilizando de situações vividas no cotidiano dos alunos.
Para a realização do artigo foi feita uma pesquisa bibliográfica apoiando-se em
pesquisadores da área de Educação Matemática e em documentos oficiais da
Educação, como os Parâmetros Curriculares Nacionais.

2. MATEMÁTICA, CONTEXTUALIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A Matemática é a ciência que estuda todas as possíveis relações e
interdependências quantitativas entre grandezas, comportando um vasto campo de
teorias, modelos e procedimentos de análise, metodologias próprias de pesquisa,
formas de coletar e interpretar dados. Pesquisadores defendem que o surgimento da
matemática vem em resposta a necessidades práticas. (BOYER, 2003).
Observando a história da matemática, percebe-se que o homem neolítico
expressa, em seus desenhos e figuras, uma preocupação com relações espaciais que
abre caminho para a geometria. Seus potes, tecidos e cestas mostram exemplos de
congruência e simetria que em essência são partes da geometria elementar. A
Matemática estará sempre ligada às necessidades culturais, econômicas, ambientais
ou físicas dos povos em que se desenvolve. (DIAS, 2003).
A matemática tem grande influência na cidadania, na medida em que a
sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos
tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. Ela vai além do que o aluno
pode ver, e ele deve saber que ela será de grande ajuda em sua vida pessoal para
poder transformar sua realidade na sociedade. (BRASIL, 1998).
No

mundo

matemático,

os

professores

e

alunos

ficam

divididos

contraditoriamente, de um lado um pensamento lógico que se trata de uma matéria
importante, do outro a insatisfação devido aos maus resultados diante da frequência na

aprendizagem. A insatisfação vem de problemas a serem enfrentados, como a
desmotivação e a falta de contextualização.
Faz-se necessário reverter os métodos de ensino, reformular os objetivos, rever
os conteúdos e achar maneiras mais prazerosas para os alunos se sentirem mais
seguros diante daquilo que acham não ter importância, por ser um pouco diferente,
mas que se fará de grande ajuda no futuro se for compreendido. A utilização de
recursos didáticos diferenciados contextualizados já seria de grande ajuda nessa luta.
O conhecimento matemático no processo de ensino e aprendizagem deve ser
explorado da melhor maneira possível. É preciso que se estimulem as capacidades
intelectuais, a estruturação do pensamento, a agilização do raciocínio do aluno,
utilizando-se da aplicação de problemas cotidianos. É importante destacar que a
Matemática deverá ser vista como um conhecimento que pode favorecer o
desenvolvimento do raciocínio, da capacidade expressiva e da imaginação. (BRASIL,
1998).
É importante que o professor não subestime a capacidade dos alunos, mas que
os incentivem com o que já sabem e o que há por vir. Também é importante que se
discuta sobre a natureza desse conhecimento e que se identifiquem suas
características principais e seus métodos particulares como base na reflexão sobre o
papel que essa área desempenha no currículo e na vida de cada indivíduo.
Um objetivo geral para o ensino de matemática é identificar os conhecimentos
dessa ciência como meios para compreender e transformar o mundo a sua volta. É
necessário saber selecionar os conteúdos, relacionando-os com o contexto do aluno,
pois suas próprias necessidades cotidianas faz com que eles pensem, reflitam e
aprendam a resolver problemas. Quando essa capacidade é potencializada pela
escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado. (BRASIL, 1998).
Segundo Santos e Oliveira (2013), a contextualização leva em conta o contexto
de uma situação, acontecimento ou fato, que se não for devidamente desenvolvida
pode levar a confusões. Este tema vem sendo bastante comentado no setor
educacional pelos envolvidos no processo de aprendizagem, e representa um desafio

didático, pois contextualizar significa ensinar um conteúdo sem dissociá-lo do texto
original, ou seja, aquele do qual a ideia em discussão é apenas um fragmento.
Nesse sentido, pela contextualização o aluno se relaciona com o objeto da
aprendizagem e utiliza seus saberes de acordo com suas realidades e necessidades.
Seja no seu cotidiano ou no futuro, na sua vida profissional, ele irá utilizar esses
conhecimentos. O papel da escola se amplia conforme o educador se envolve com a
aprendizagem

do

educando,

relacionando

a

construção

dos

saberes

aos

conhecimentos que os alunos já trazem.
Contextualizar é importante para a apropriação do conhecimento e cabe ao
professor utilizar essa ferramenta como uma estratégia do ensino para melhor
aprendizagem dos alunos. Para isso, os educadores precisam saber o que significa
contextualizar e como utilizar o método com objetivo certamente definido, para o qual
ele saberá escolher e estabelecer os meios de alcançar. (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).
Assim, a contextualização permite que as atividades sejam entendidas pelos
alunos, e o potencial deles seja expandido para se utilizar múltiplas linguagens e
tecnologias para se comunicar no ambiente escolar. O educando desenvolve a
capacidade de refletir os conhecimentos, e assim poderá entender que interagir
estimula a sociabilidade. Ele também desenvolve capacidade crítica e senso de
cooperatividade.
Se tratando de contextualização matemática, a aprendizagem tornará o
educando capaz de utilizar as competências que domina, já que o ensino escolar tem,
como um dos seus objetivos, formar sujeitos autônomos e cidadãos produtivos. Para
isto, a escola representa mais do que um espaço de transmissão de informações, mas
também um local onde se aprende a construir e reconstruir conhecimentos. (SANTOS;
OLIVEIRA, 2013).
Sendo a Matemática uma disciplina sempre em construção, ela faz parte de um
processo constante de evolução. Novos significados surgem a partir da resolução de
novos problemas e desafios que o ensino propõe para os professores e alunos. Os
PCN (BRASIL, 1998) orientam que a compreensão dos significados é essencial na

aprendizagem dessa disciplina, e a apreensão de significados se torna possível com o
ensino mais flexível.
Dessa forma, a partir do momento que é facilitada a participação do aluno nesse
processo, cria-se um novo conceito sobre a Matemática. Ela passa de uma disciplina
que intimida e dificulta a vida do aluno, para uma matéria fascinante que poderá ser
entendida assim que ele se interessar por ela, e para se interessar é preciso antes
gostar, por isso é importante a participação do aluno no processo de construção.
A contextualização permite vincular o conhecimento a sua origem e a sua
aplicação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) apoiam a
importância da contextualização na aprendizagem em Matemática e nas demais
disciplinas que fazem parte do currículo escolar de forma apropriada, claramente
contextualizada, onde o aluno aprende como é importante transferir os saberes
adquiridos para as situações do seu cotidiano.
Para Santos e Oliveira (2013), a interdisciplinaridade é favorecida pela
contextualização e torna possível a revisão dos interesses nas relações sociais e
saberes científicos. O que favorece as técnicas de ensino e as condições para a
aprendizagem da educação matemática. Assim a contextualização dos saberes
matemáticos em conjunto com outras disciplinas permite observar como ela contribui
na leitura e compreensão dos aspectos naturais.
Assim, é preciso que se faça a contextualização de acordo com cada fase do
ensino. Visto isso é necessário o diálogo entre alunos e professores, para que se
conheça a realidade dos alunos. Esse trabalho pedagógico tem que se relacionar com
outras disciplinas, para que se possa escolher a melhor prática a se aplicar em todas
as áreas do ensino.
Nos PCN é destacada a importância da contextualização: evidencia a relação do
aluno com o objeto de estudo, bem como a sua participação na construção dos
saberes, deixando de ser somente um ouvinte que memoriza os conhecimentos que
lhe são repassados; o papel do aluno que passa a inventar e reconstruir, além de
compreender o sentido dos conteúdos da aprendizagem; o vínculo entre a área de
ensino e as demais e com a realidade sociocultural dos alunos.

Estas situações despertam a curiosidade do aluno, despertando para novas
questões e para a necessidade de pesquisar a respeito. Desta forma, ele vai recorrer
às suas próprias experiências e reconstruí-las segundo a nova concepção adquirida.
Portanto, a análise do objeto da aprendizagem solicita, por si mesmo, a
contextualização do tema, considerando que há diversas formas de se entender os
aspectos deste conhecimento. (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).
Não se pode esquecer que cada aluno possui e vive uma realidade diferente
dos seus pares e que alguns possuem maiores ou menores dificuldades diante dos
conteúdos matemáticos. Estas limitações são naturais e ocorrem segundo condições
sociais e econômicas dos alunos, mas todos possuem um potencial que deve ser
explorado por meio de atividades que lhes proporcionem oportunidades de superação
e os deixem descobrir o prazer pela aprendizagem. (SANTOS; OLIVEIRA, 2013).
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a resolução de
problemas no ensino de matemática traz resultados significativos no processo de
aprendizagem. Ela estimula o interesse, a curiosidade e o espírito de investigação para
compreender o mundo. Mas, antes de utilizar a resolução de problemas como
motivação no processo de aprendizagem, é preciso entender como aplicar essa
metodologia.
Resolver problemas não é, simplesmente, resolver exercícios que abordem um
determinado conteúdo já ensinado. Os PCN defendem que a resolução de problemas
precisa ser o ponto de partida ao ensinar matemática, a fim de que os alunos consigam
aplicar os conhecimentos que já possuíam e ampliem seus saberes a partir das
investigações que terão de fazer para solucionar o problema em questão.
Confirmando essa ideia, Reitz e Contreras (2012) afirmam que, uma vez que a
resolução de problemas é adotada como método de ensino em sala de aula, o
educando pode utilizar seus conhecimentos prévios e aprender novos conteúdos. Isso
faz com que ele se torne capaz de solucionar problemas dentro e fora da sala de aula,
pois percebe e entende que as ideias matemáticas e a vida real não estão separadas.
Isso quer dizer que os alunos aprendem novos conteúdos sem que o professor
necessariamente os ensine, pois percebem que a Matemática é também uma

ferramenta que sempre deve ser utilizada de forma que os conteúdos se relacionem.
Assim, é possível proporcionar uma aprendizagem diferenciada, despertando ainda
mais interesse no aluno, quando este consegue resolver o problema inicial proposto
sem ter que copiar o conteúdo antes do exercício.
Quando não se trabalha com a resolução de problemas, a aprendizagem
matemática corre o risco de se resumir em um discurso simbólico e abstrato, sem
significado e sem relação com o mundo real, desmotivando os alunos no processo de
aprendizagem. O conhecimento matemático ganha sentido quando os alunos se
deparam com situações que os desafiam, levando-os a trabalhar para desenvolver
estratégias de resolução. (BRASIL, 1998).
Dessa forma, quando a aprendizagem matemática se resume em algo abstrato,
os alunos perdem o interesse em aprender e passam a mecanizar os processos de
resolução de problemas, sem encontrar um sentido ou aplicação para tais conteúdos.
Isso faz com que se sintam cada vez mais desmotivados, o que vai se acumulando ao
longo dos anos de escolaridade, caso esse processo não seja revertido. O resultado
disso são alunos desinteressados e professores que, na maioria dos casos, se
frustram em sua prática pedagógica por não conseguir provocar a mudança dessa
realidade.
Reitz e Contreras (2012) também afirmam que a resolução de problemas gera
criatividade e favorece o raciocínio lógico, uma vez que os alunos percebem os vários
caminhos que permitem resolver um mesmo problema. Isso desperta a curiosidade e o
interesse da parte dos alunos, que não devem saber apenas um conteúdo específico
para resolver um problema, mas precisam reunir todos os seus conhecimentos para
encontrar uma solução.
A motivação para aprender matemática começa quando os alunos percebem
que os conteúdos que aprendem na escola são ferramentas para resolver os
problemas reais da realidade que os cercam. Isso faz com que eles se sintam
responsáveis pela construção de seus conhecimentos, cada vez que se deparam com
os desafios e precisam buscar estratégias para resolvê-los.

Portanto pode-se perceber que a matemática está presente em tudo e por esse
motivo é muito importante que se possa entender seu papel no dia a dia e seu impacto
na sociedade.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de muitos acharem uma matéria complicada e chata de se estudar, a
Matemática é necessária no cotidiano das pessoas. Dependendo da didática usada
pelo professor, o aluno irá aprender ou não. Ainda hoje alguns profissionais continuam
com a maneira tradicional de ensinar, mas para que haja uma evolução, é preciso se
abrir a métodos que possam facilitar o entendimento dos alunos.
A partir das pesquisas, pôde-se perceber o quanto é importante a
contextualização no ensino da matemática, pois a partir dela o aprendizado se torna
diferente, tornando o conhecimento mais prazeroso para o aluno. Ele passa a ser mais
ativo na sala de aula, pois são levados em conta situações do cotidiano dele. Assim ele
vai se sentir atraído e mais confiante, e terá melhores resultados.
Dessa forma, pôde-se concluir que o presente artigo alcançou seu objetivo, uma
vez que explicitou como a contextualização na resolução de problemas matemáticos
pode potencializar a motivação de alunos no ensino dessa ciência, utilizando uma
revisão bibliográfica a partir de autores especialistas no assunto, além de apoiar-se em
um dos documentos oficiais para a Educação no Brasil.
A partir desta pesquisa, educadores poderão se informar e estudar novos jeitos
de ensinar. Refletindo sobre a importância de estimular o aluno e de valorizar o que
cada um traz na sua bagagem e o contexto social em que vive. Deixar que o aluno seja
ativo na sala de aula, que ele participe e consiga resolver problemas, desenvolvendo
suas capacidades e construindo o saber.
Com esse trabalho espera-se que a contextualização seja vista como um meio
que facilita o processo de aprendizagem, para que a Matemática se torne atrativa ao
aluno e para que ele obtenha os conhecimentos necessários de forma mais simples.
Espera-se, também, que professores tenham acesso a esse material para que possam

refletir sobre sua prática pedagógica e os levem a buscar o aperfeiçoamento de seu
trabalho.
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A CRIMINALIDADE E A DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Marcus Vinícius Ortiz Querido ¹
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RESUMO
O presente trabalho traz à tona a discussão sobre a criminalidade e possível interferência no
mercado imobiliário, um dos importantes impulsionadores da economia. Objetivou-se, portanto, nessa
pesquisa, investigar se de fato há dados precedentes que indiquem que o alto índice criminal em
determinado território interfere nos valores praticados pelo mercado imobiliário. Como metodologia,
realizou-se uma revisão de literatura, por meio de artigos publicados na base de dados Scielo,
publicados no período de 2006 à 2016. Os resultados obtidos mostram que a criminalidade interfere no
cotidiano da população, incluindo quando se trata na busca por um imóvel, a localização predial tem
determinado o valor do bem, ainda que, embora o projeto imobiliário seja atrativo, com amenidades
valorizadas pela população, a localização tem determinado consideravelmente a precificação.
Palavras-chave: Violência /Criminalidade; mercado imobiliário; território.

ABSTRACT
This article brings to the fore the discussion about crime and possible interference in the real
estate market, one of the important drivers of the economy. The objective of this research was to
investigate whether there is in fact previous data that indicate that the high crime rate in a given territory
interferes with the values practiced by the real estate market. As a methodology, a review of the literature
was carried out through articles published in the Scielo database, published between 2006 and 2016.
The results show that crime interferes with the daily life of the population, including when it comes to
searching for a property, the property location has determined the value of the property, although,
although the real estate project is attractive, with amenities valued by the population, location has
determined the pricing considerably.
Keywords: Violence / Criminality; real estate market; territory.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho insere-se na temática criminalidade e interferência no
mercado imobiliário.. Recentes pesquisas apontam a existência de uma correlação
entre o aumento da criminalidade e a desvalorização no mercado imobiliário.
É relevante entender de que modo a criminalidade vem afetando o bem-estar
dos indivíduos, de que modo interfere em suas escolhas cotidianas.
As publicações pesquisadas enfatizam que com o processo de urbanização, o
país não seguiu adequadamente um projeto de organização, e as cidades cresceram
de maneira desordenada. Assim, a população mais humilde se instalou nas periferias
das cidades, resultando em carências de infraestrutura e, consequentemente
aumentando os problemas ambientais e os sociais.
O estudo tem como objetivo investigar se de fato há dados precedentes que
indiquem que o alto índice criminal em determinado território interfere nos valores
praticados pelo mercado imobiliário.
Segundo Santos (2006), não é simples definir o que se entende por espaço ou
território, pois cada categoria possui diferentes acepções, assim, a definição é flexível.
O significado de espaço, portanto, está estreitamente relacionado com o tempo.
A metodologia utilizada é a revisão de literatura, fundamentada na base de
dados scielo e outras publicações disponíveis em sites da internet como jornais, Anais
e sissertações, por meio de artigos publicados no período de 2006 à 2016, buscados
com os temas criminalidade, violência, mercado imobiliário e território buscando as
mais recentes publicações na área. Os resultados obtidos revelam o quanto a
criminalidade interfere no cotidiano da população. Especificamente, quando se trata de
busca por um imóvel, a localização predial tem determinado o valor do bem. Revelam
ainda que, embora o projeto imobiliário seja atrativo, com amenidades valorizadas pela
população, a localização determina o preço. Em relação à esta pesquisa, é relevante
apontar que há poucos estualdos nesse campo. Inicialmente, procuramos delimitar a
busca do tema ao estado de São Paulo, no entanto, foi necessário ampliar o campo de
investigação para diferentes estados brasileiros a fim de conseguir os dados
necessários ao estudo.

Os resultados demonstram que a criminalidade interfere no cotidiano da
população, incluindo quando se trata na busca por um imóvel, a localização predial tem
determinado o valor do bem, ainda que, embora o projeto imobiliário seja atrativo, com
amenidades

valorizadas

pela

população,

a

localização

tem

determinado

consideravelmente a precificação.

1.1.

O Território e a Criminalidade

Para se pensar na relação entre uma possível desvalorização do mercado
imobiliário decorrente do índice de criminalidade é preciso antes entender o que é o
espaço, o território e as relações que os indivíduos nele estabelecem.
Segundo Santos (2006), não é simples definir o que se entende por espaço ou
território, pois cada categoria possui diferentes acepções, assim, a definição não é fixa,
permanente, mas flexível, refletindo mudanças que se relacionam com diferentes
fatores, tais como o momento histórico. O significado de espaço, portanto, está
estreitamente relacionado com o tempo.
O espaço é formado de objetos; mas não são os objetos que
determinam os objetos. É o espaço que determina os objetos: o espaço visto
como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados
(acionados) segundo uma lógica. Essa lógica da instalação das coisas e da
realização das ações se confunde com a lógica da história, à qual o espaço
assegura a continuidade (SANTOS, 2006 p.24).

Santos (2006) revela que o espaço oferece condições para diferentes atividades
como exercício da política, das crenças, para o lazer, para a circulação, para a
comunicação, para residência, para o viver bem.
Em se tratando de território, é relevante compreender o que Lefebvre (1986),
(apud CORREIA, CHAGAS E SOARES, 2015) discute sobre ordenamento entre áreas
centrais e periféricas, porque as dinâmicas territoriais recebem influência do contraste
salarial, do trabalho manual e intelectual, das relações de poder e do nível de

escolarização dos indivíduos. Dessa forma, a ordenação do território é resultante de
certa estratificação social, uma hierarquização da população.
Correia, Chagas e Soares (2015) afirmam da necessidade da discussão de que
os atores sociais ao realizarem suas ações político-econômico-sociais territorializam
práticas sociais para sua permanência nele. Entretanto, ressalvam que nem sempre as
práticas territoriais revelam-se como desejadas por seus atores sociais, tendo em vista
que elas dependem de uma série de fatores de negociação e conflitos que envolvem
quase sempre mais de um interesse no território.
O elevado índice da violência nos últimos tempos, segundo Chagas (2014),
possibilitou o surgimento da ideia de que nos espaços pobres e periféricos a violência
aparece de forma mais intensa, quando comparada aos espaços mais elitizados,
porém o que acontece é que a violência se apresenta em determinados lugares de
acordo com sua espacialidade e suas peculiaridades, o que depende da relação do
homem e da territorialidade.
Geralmente, nestes espaços elitizados, dependendo do tipo, a violência
aparece de fora para dentro, oriunda da periferia, onde o indivíduo é facilmente
influenciado e excluído socialmente e acaba levando a violência para outros
lugares (lugares elitizados), ou seja, as organizações criminosas tomam o
poder nos espaços periféricos e o indivíduo passa a cometer delitos também
nos espaços elitizados com os indivíduos recrutados nas periferias pobres,
difundindo para toda a cidade, principalmente para os espaços elitizados, onde
existem as maiores atratividades. (CORREIA, CHAGAS E SOARES, 2015).

É importante assinalar com Chagas (2014) que os espaços que apresentam
baixa estrutura organizacional de família, igrejas, centros comunitários e pouca
participação do Estado, como é nos casos de bairros pobres ou áreas de invasão,
passam a ser um local propício para o surgimento da criminalidade e da violência. E,
dessa forma, fica mais difícil o controle social e auxilia na proliferação da violência e da
criminalidade, uma vez que a sociedade local não consegue se mobilizar para impedir
tal situação, permitindo a proliferação da ação de grupos de criminosos que disputam o
território.

É extremamente relevante compreender que o território é reflexo de diferentes
variáveis sociais, ou seja, pobreza, desigualdades sociais e qualidade de vida, que
estão relacionadas a valores culturais, sociais, econômicos, políticos e morais; a
violência pode ser apontada como resultado dessa relação, o que pode justificar a
territorialidade da violência.
Problemas como a insegurança, a pobreza, a degradação ambiental, a
criminalidade e a toxicodependência, para além de outras perturbações sociais, estão
muitas vezes associadas a bairros desordenados. Nesse contexto há que se enfatizar
que com o processo de urbanização, o país não seguiu adequadamente um projeto de
organização, assim as cidades cresceram de maneira desordenada. Nesse contexto, a
população mais humilde se instalou nas chamadas periferias das cidades, resultando
em carências de infraestrutura e, consequentemente aumentando os problemas
ambientais e os sociais. Essa demanda exige dos gestores públicos soluções
emergenciais.
É extremamente relevante compreender que o território é reflexo de diferentes
variáveis sociais, ou seja, pobreza, desigualdades sociais e qualidade de vida, que
estão relacionadas a valores culturais, sociais, econômicos, políticos e morais; a
violência pode ser apontada como resultado dessa relação, o que pode justificar a
territorialidade da violência.
A respeito das ocupações, devido a fracas condições socioeconômicas dos
agregados que ocupam as áreas periféricas das cidades, as casas são construídas
com os meios disponíveis e sem ter em conta os regulamentos de construção, sendo
que na maioria das vezes os terrenos são ocupados de maneira ilegal, fazendo com
que diferentes problemas urbanos aumentem, principalmente a criminalidade.
Em um contexto mais amplo, a literatura sobre o desenvolvimento econômico na
América Latina aponta a violência como um dos principais fatores que inibem o
crescimento econômico da região (HEINEMAM; VERNER, 2006, apud PAIXÃO, 2015).
Indiscutivelmente, a violência acarreta custos para a sociedade, alguns desses
custos são diretos como os custos com hospitais e médicos, envolvidos no
atendimento a feridos e nas mortes; os custos com a polícia, os custos com o sistema

judicial e as despesas com a segurança privada. Além desses, existem os custos
indiretos, como a diminuição na taxa de investimento na economia, o que desencadeia
um menor crescimento econômico.
Outro prejuízo difícil de mensurar são os custos sociais em tais como a perda de
vidas, o sentimento de insegurança, menor participação no mercado de trabalho e
menor incentivo à acumulação de capital humano (frequência à escola).

1.2

O Mercado Imobiliário
A moradia é considerada um dos bens mais apreciados pela população, assim,

é notável que grande parte de sua renda a ela se destina.
Ao mencionar mercado imobiliário é importante considerar que esse mercado é
essencialmente espacial, isto é, que a localização e a vizinhança em que um imóvel se
encontra exercem influência na decisão dos agentes econômicos, afetando, portanto,
seu valor final (SEABRA, 2014).
Quando se fala em gestão de cidades, mais especificamente em sua
configuração espacial, visando o bem-estar da família é necessário compreender o
valor que os indivíduos atribuem a cada amenidade.
Não restam dúvidas, portanto, que as características inerentes ao imóvel afetam
significativamente seu valor. As especificações de um imóvel como metragem, número
de quartos e área de lazer, provocam alterações em seu preço.
Diferentes variáveis interferem na escolha por uma moradia, por exemplo,
aquelas que envolvem a) a propriedade, b) a vizinhança, c) o grau de acessibilidade, d)
a violência, e) a proximidade a algumas importantes amenidades urbanas, como
praças, rios, praias, pontos ou monumentos históricos etc.
Numa cidade litorânea, por exemplo, os resultados sugerem que a valorização
imobiliária é decorrente da proximidade com o mar, pois, nota-se uma grande procura
por esse tipo de localização.
Entretanto, não são apenas esses atributos que exercem influência no valor final
de uma residência. Fatores exógenos como a sua localização, a qualidade da

vizinhança e a facilidade de acesso ao centro, modificam as decisões de moradia dos
agentes econômicos.
Em relação às características estruturais, todas as variáveis são fortemente
significantes para explicar o preço dos imóveis. Em particular, elas revelam que há um
aumento no valor do apartamento para cada andar mais alto em que ele se encontra.
No que concerne às características ambientais, por exemplo, há uma relação positiva
entre as amenidades e valores imobiliários, como pode ser visto a partir dos
indicadores de que quanto mais longe de um ambiente natural o imóvel se localiza,
menor é o seu preço. Mais especificamente, o valor de mercado dos imóveis vendidos
em 2012 caía em 7.2%, 9.6% e 2.1% à medida que se distanciavam em1 km da praia,
do rio e do parque mais próximo, respectivamente.
Outra das conclusões do estudo é que a proximidade a parques está
relacionada com um aumento do preço dos imóveis, enquanto as estações de metrô
depreciam o valor da propriedade. É relevante apontar que, nessa região, essas
estações foram construídas nas periferias da cidade, havendo, portanto, depreciação
dos imóveis ali construídos, pois, para a população, existe uma associação entre
periferia e criminalidade. A aproximação em 1 km a uma das comunidades de periferia
está, portanto, associada a uma queda no preço do imóvel. Nessa região, as estações
de metrô e pontos de integração de ônibus de fato são percebidas como
desamenidades pela população.
Essas evidências revelam a importância que as amenidades possuem na
formação de preços imobiliários e que as desconsiderações dos efeitos espaciais
podem levar a conclusões, no mínimo, enganosas.
Para ilustrar a preocupação existente por parte dos indivíduos em relação à
localização de uma moradia, foi escrito em um dos maiores sites de busca pela internet
a palavra “bairros”, associando-a a uma cidade da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba. Nas diferentes buscas realizadas, a ferramenta apresentou todas as
pesquisas relacionadas à bairros, ou seja, revelou quais foram as pesquisas já
realizadas em torno dos bairros e, nessa listagem, é recorrente o emprego de

vocábulos qualificativos que atribuem valor ao bairro melhor bairro para morar em [...],
piores bairros de [...], [...] é bom para morar, bairros nobres de [...].
As expressões melhor, piores, bom, nobres são reveladoras. Elas determinam
no contexto contemporâneo não só os anseios individuais, mas também a
preocupação com a segurança, ou seja, há uma criteriosa busca no mercado
imobiliário.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos resultados, há apontamentos sobre a mudança de comportamento em
decorrência da criminalidade. A violência tem gerado uma reestruturação dos espaços
urbanos. Ao mesmo tempo em que se diminui o interesse por imóveis em bairros
menos nobres, despencando, assim, os preços, por exemplo, em bairros de periferia,
aumenta-se a oportunidade de lucro com a procura por condomínios fechados em
regiões mais nobres, acentuando ainda mais a segregação de classes sociais, já que
se trata de algo necessário para quem busca maior segurança.
Paixão (2015) fez um levantamento sobre a literatura disponível no Brasil acerca
do mercado imobiliário, e menciona que alguns estudos focam em um conjunto de
variáveis ambientais. Além desses há ainda estudos mais específicos como o de
Teixeira e Serra (2006) que verificam o impacto da criminalidade urbana para a cidade
de Curitiba; e Amrein (2010) e Faria (2008) utilizaram o modelo para avaliar políticas
públicas.
Em 2016, Seabra, Silveira-Neto e Menezes confirmam dados levantados em
Seabra (2014). Os autores concluíram que todas as amenidades incluídas se
mostraram importantes no processo de formação de preços dos imóveis residenciais.
Especificamente, por um lado, os valores dos imóveis da referida cidade tendem a
apresentar apreciações se apresenta vista para o mar, para o rio ou se estão próximos
aos parques da cidade. Entre essas amenidades, a distância ao mar e a distância ao
rio apresentam, além disso, efeitos indiretos positivos, indicando elevação dos valores
dos imóveis em função de situação mais favoráveis (com respeito a essas
amenidades) de imóveis vizinhos. Por outro lado, esses valores são afetados

negativamente com a proximidade das ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social –,
das estações de metrô e dos locais de ocorrência de crimes.
Concordamos com Valério (2016) quando menciona que é possível notar que
nos últimos anos vem se intensificando a cultura de valorização de espaços que pouco
se ouvia falar e que o acesso e a aquisição só eram possíveis para pessoas de grande
poder aquisitivo, os condomínios fechados.
Nos resultados de revisão de literatura, há apontamentos sobre a mudança de
comportamento em decorrência da criminalidade. A violência tem gerado uma
reestruturação dos espaços urbanos. Ao mesmo tempo em que se diminui o interesse
por imóveis em bairros menos nobres, despencando, assim, os preços, por exemplo,
em bairros de periferia, aumenta-se a oportunidade de lucro com a procura por
condomínios fechados em regiões mais nobres, acentuando ainda mais a segregação
de classes sociais, já que se trata de algo necessário para quem busca maior
segurança.
Por fim, entende-se que a redução do problema da criminalidade pode ser
minimizada significativamente se houver uma formulação e implementação de políticas
que permitam prevenir e reduzir o crime e a violência. E nisto reside a importância do
setor de Segurança Pública na economia do município.

3. CONCLUSÃO
A partir da revisão de literatura realizada viu-se que diferentes variáveis
interferem na precificação de um imóvel e que não é possível analisar o mercado
imobiliário sem analisar o território, pois é nele que se estabelecem as relações de
interesses e conflitos, é nele que se instalam objetos desejados ou desprezados pelos
indivíduos.
Além disso, nessa revisão, ficou explícita a existência de uma correlação entre
criminalidade e a desvalorização imobiliária. A população busca se sentir segura e
procura morar em bairros, municípios onde o índice de criminalidade é baixo. A
rejeição da população por bairros onde frequentemente se noticiam casos de crime
desencadeia a queda do preço do imóvel.
Acredita-se que a implementação de políticas públicas que diminuam a violência
e aumentem o sentimento de segurança torna-se imprescindível para aumentar o bemestar da população e gerar um ambiente propício ao crescimento econômico.
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A EVOLUÇÃO DAS REDES SOCIAIS E O ENVOLVIMENTO DE MARCAS
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RESUMO
Este artigo trata sobre a evolução que as redes sociais vêm trazendo para o envolvimento de
empresas e suas marcas por meio do uso de identidades visuais, oferecendo assim maior fixação da
marca na mente do consumidor. É apresentada a demanda de flexibilidade que uma marca deve ter, a
fim de se expor ao mercado que hoje é fortemente digital, para que possa atingir um novo público e
possibilitar maior visibilidade. Devido à demanda digital empresas estão se adaptando para que possam
acompanhar o mercado digital, se tornando então presente em vários veículos de comunicação.
Seguindo a demanda da reforma do analógico para o digital, o desenvolvimento de identidades visuais
não fica mais presos às aplicações das marcas em rótulos, cartazes, papelaria e afins. Hoje exige uma
necessidade maior de flexibilidade da marca, pois hoje as redes sociais também são veículos de
informação.
Palavras-chave: Mídias sociais, redes sociais, marca, identidade visual

ABSTRACT
This article deals with the evolution that social networks have brought to the involvement of
companies and their brands through the use of visual identities, thus offering greater brand fixation in the
consumer's mind. It presents the demand for flexibility that a brand must have in order to expose itself to
the market that is nowadays highly digital, so that it can reach a new public and allow greater visibility.
Due to the demand digital companies are adapting so that they can follow the digital market, becoming
then present in several communication vehicles. Following the demand for analogue to digital reform, the
development of visual identities is no longer tied to the applications of brands on labels, posters,
stationery and the like. Today demands a greater need for flexibility of the brand, because today social
networks are also information vehicles.
Keywords: Social midia, social network, brand, visual identity.

1. INTRODUÇÃO
Desde sempre o ser humano tem a necessidade de se comunicar, antigamente
devido à falta de tecnologia o meio de comunicação era restrito à conversa direta ou
por meio de cartas, que levavam em média uma semana para chegar ao destinatário,
dependendo da distância poderia levar muito mais. Hoje com a tecnologia e a
conectividade à disposição a todo o momento isso mudou drasticamente a forma como
as pessoas se comunicam, tornando o hábito de troca de mensagens algo simples e
rápido.
Devido a essa facilidade de se comunicar, hoje existe uma necessidade por
parte das pessoas de estarem conectadas umas com as outras o tempo todo,
possibilitando a troca de mensagens com pessoas que estão do outro lado do planeta,
em algo que levam segundos. Isso facilita a propagação de informação devido à
velocidade em que pode se anunciar algo ao mundo, tornando então à internet uma
nova mídia de informação, juntamente com as redes sociais que possibilitam maior
envolvimento das pessoas com as empresas.
Hoje com a existência de redes sociais, pessoas de todo o mundo estão se
comunicando constantemente e empresas não estão ficando por fora, cabe à ela
fornece meios de envolver seus clientes com sua marca, tornando-se fácil de ser
reconhecida.
“Ao estabelecer a marca um elo com o consumidor, que vai muito além da
qualidade do produto, a imagem, se converte em um fator decisivo para a escolha da
mesma” (MARTINS, 1999, p. 17).

1.1 Redes Sociais e Marcas
Ao passar dos tempos o ser humano vem comunicando-se cada vez mais, essa
necessidade de estar em contato com pessoas, trouxe a utilização de meios que
possibilitam a troca de mensagens instantaneamente, em outras palavras, redes
sociais, possibilitando a troca de mensagens e informações entre grupos de pessoas
que podem ou não, compartilhar dos mesmos interesses. Em 1995 surgiu o
ClassMates criado pelo note-americano Randy Conrads, logo depois em 1997 foi

lançado o Six Degrees e em 2002 o Friendster, mas foi só em 2003 que apareceu o
MySpace gando maior repercursão por pode compartilhar músicas e fotos. No mesmo
ano apareceu o LinkedIn que tinha como objetivo reunir contatos profissionais. No
Brasil o Orkut (2004) teve maior impacto, mas hoje quem tomou o lugar foi o Facebook
(2004 para universidades, 2006 para qualquer um).
Essas redes sociais vêm proporcionando maior conhecimento, cultura,
conectividade, criatividade e muito mais. Um novo meio de se comunicar com o mundo
que possibilitou um crescimento na forma que a informação é distribuída, redes sociais
como Facebook, WhatsApp (2009), Instagram (2010) e YouTube (2005) vêm
dominando cada vez mais o mundo digital, tendo como foco o envolvimento de
pessoas de diferentes lugares. Essas redes sociais estão sendo utilizadas por
empresas que desejam compartilhar e se associar com seu público alvo, possibilitando
assim um meio de estar presente quando necessário.
De acordo com o livro Cultura da Convergência “Empresas de mídia
estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo de mídia pelos canais de distribuição
para aumentar as oportunidades de lucros, ampliar mercados e consolidar seus
compromissos com o público. ” (JENKINS, 2006). Então, nota-se que hoje a utilização
do meio digital para se transmitir informações está se tornando cada vez mais
necessária para que seja transmitido o mais rápido possível. Com isso empresas tem
que estar presente para que possa acompanhar o ritmo da troca de informações,
tornando então necessário certa flexibilidade da parte da empresa, para que possa
lidar com as mídias digitais e físicas, a fim de manter seu público mais antigo e atingir
o público jovem.
Hoje empresas estão aprendendo a se adaptar para que possam estar
presentes de todas as formas possíveis, isso envolve a adaptação de suas marcas
para que não se prendam apenas a seus produtos, fachadas e cartões de visita. Com
a utilização das redes sociais que vêm tomando maior espaço entre as pessoas, a
necessidade de uma marca que possa acompanhar esse novo mercado é fundamental
para sua continuidade, uma vez que vivemos e respiramos tecnologia e estamos
conectados a todo o momento.

Segundo WHEELER (2012, p. 54); “As marcas abertas a mudanças precisam
ter sistemas de identidade de marcas flexíveis para aproveitar rapidamente as novas
oportunidades que aparecem no mercado”.
Portanto a partir das oportunidades que as redes sociais vêm proporcionando,
empresas têm maiores chances de se sobressair e envolver o consumidor com sua
marca. A marca da empresa deve ser flexível para que seja capaz de atender não só a
produtos, mas que seja flexível ao ponto de ser atemporal, para que não haja
necessidade de haver mudanças toda vez que alguma rede social mude seu formato
ou desenvolva um novo modelo de se apresentar.
A indústria da informática está convergindo com a indústria da televisão
no mesmo sentido em que o automóvel convergiu com o cavalo, a TV
convergiu com o nickelodeon1, o programa de processamento de texto
convergiu com a máquina de escrever, o programa de CAD convergiu com a
prancheta, e a editoração eletrônica convergiu com a linotipo e a composição
tipográfica. GILDER (Apud JENKINS, 2015).

Conforme as palavras de Gilder notam-se a necessidade de se manter
atualizado a fim de se manter ativo nessa evolução constante que o mundo vem
oferecendo. A partir dessa evolução do mundo e da sociedade, sobre essa integração
digital, empresas começam a ter maior contato com seu público consumidor,
possibilitando um feedback sobre seus produtos ou serviços. Uma das novas
empresas que vêm se destacando no mercado é a Nubank, pelo fato de se envolver
com seus clientes por meio de mídias sociais, que utiliza perfis do Facebook para estar
presente e atender às necessidades de seus clientes, assim também podendo
conhecer um pouco mais sobre seu cliente e mandar mimos para eles. Com essa
atitude de se envolver com seus clientes, acaba criando uma ligação afetuosa com
eles e assim os clientes não a veem como uma empresa burocrática, possibilitando a
fidelidade do consumidor para com a empresa. Entretanto cabe à empresa estar
disposta para se relacionar com seus consumidores, fazendo com que o envolvimento
de ambos os lados seja recíproco e resulte em um sucesso para a empresa.

1.2 A Importância da Identidade Visual para a marca
Desde sempre a forma de consumir tem se tornado um estilo de vida, algo que
vem crescendo de forma espantosa devido a essa forma de se viver consumindo o
tempo todo. Hoje há a demanda de novas empresas que possam desenvolver
produtos e serviços que estejam disponíveis a atender o desejo do consumidor,
portanto vem crescendo o número de pequenas e grandes empresas em busca de um
espaço de destaque no mercado. De acordo com o Serasa Experian a uma notícia ao
G1 em 03/10/2016, de janeiro a julho de 2016 foram criadas cerca de 1.199.373
empresas, dentre elas sendo no setor de serviços com 63%, em seguida na área
comercial com 28,5% e no setor industrial foram abertas 99.444 empresas sendo 8,3%
em um total. Nota-se então uma presença forte de empresas no mercado, com esse
crescimento a todo vapor, há a necessidade de marcas que possam representar essas
empresas fazendo com que elas cresçam também.
Segundo AIREY (2015) “Com a marca certa, as empresas podem aumentar o
valor percebido do produto, estabelecer relacionamentos com seus clientes que
abrangem idades e fronteiras, e nutrir esses relacionamentos em um vínculo vitalício”.
Com a necessidade que vem por trás do crescimento mercadológico,
empresas tendem a recorrer a uma marca que se destaque e isso só é possível com a
utilização estratégica de uma marca que esteja pronta para atender a demanda de sua
empresa, por sua vez vem a utilização de uma marca e sua identidade visual. A
utilização de uma identidade para uma marca vem da necessidade de se apresentar
um produto ao consumidor, diversas empresas têm seus próprios meios de se
apresentar no mercado, deixando de forma clara seus interesses em venda e
propagação de sua marca. A partir disso a utilização da publicidade está ligada ao
design, a fim de encontrar meios de transmitir novas informações ao seu público.
Cabendo ao publicitário e ao designer desenvolver campanhas seguindo os
parâmetros desenvolvidos pela empresa, tudo isso com a aplicação de sua marca de
acordo com seu manual de identidade visual, evidenciando o poder que a marca tem
de se apresentar de forma clara e sucinta.

Um forte exemplo sobre utilização de identidade visual é a Coca-Cola, que está
entre as dez empresas mais valiosas do mundo, hoje está em 3º lugar com um valor
estimado de U$ 73,1 bilhões, a Coca-Cola utiliza dos meios publicitários para se
apresentarem ao público como qualquer empresa, seus meios publicitários são feitos
de redes sociais, mídias sociais como Tv e internet, pontos de venda, geladeiras
desenvolvidas exclusivamente à produtos da marca, gôndolas, frotas de caminhões
icônicas com sua cor vermelha e nome em destaque. Por meio de estudos de
marketing “mesmo antes de ser alfabetizada, a criança lê Coca-Cola quando se depara
com sua onda. (Strunck, 2007, p. 67) isso mostra a força que uma identidade visual
tem, sem ao menos utilizar o nome ou apresentar a marca por si só, o uso de cores e
elementos gráficos já é possível saber que aquilo remete à marca.
A identidade da Coca-Cola não é feita somente de meios visuais, ela envolve
muitos meios que possibilitam a fixação da marca na mente do consumidor. O slogan
Open Happiness/Abra a felicidade que foi utilizada por 7 anos foi mudado no início de
2016, apresentando ao público o Taste the feeling/Sinta o sabor, agora colocando em
foco de sua publicidade os momentos cotidianos, antes a empresa utilizava de datas
especiais, momentos em família e natal, com essa nova proposta foi aberta uma maior
oportunidade de apresentar a marca para o mercado.

Figura 1: Propaganda Sinta o Sabor

Fonte: site da Coca-Cola

Figura 2: Propaganda Sinta o Sabor

Fonte: Site da Coca-Cola

Figura 3: Propaganda Sinta o Sabor

Fonte: Site da Coca-Cola

Analisando as propagandas da Coca-Cola, nota-se a presença do uso dos
padrões associados à identidade da marca, como as cores em tons quentes e a
predominação do vermelho. Abaixo segue cenas da campanha de 2016 da Coca-Cola,
visivelmente com o tom avermelhado da empresa.
Figura 4: Campanha Taste the Feeling

Fonte: Site da Coca-Cola

Figura 5: Campanha Taste the Feeling

Fonte: Site da Coca-Cola

É interessante de se apontar que no mesmo clipe da campanha, quando o foco
mudou para a Coca-Cola Zero, os tons de vermelho desaparecem, evidenciando os
tons escuros e um tanto frios, deixando claro que se trata de um segmento diferente,
porém da mesma marca, sendo uma submarca com sua própria identidade.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste pequeno recorte do TCC DESENVOLVIMENTO DE MARCA E
IDENTIDADE VISUAL PARA O ATELIÊ GÊNESIS mostrado aqui, apresenta a
necessidade da utilização de uma Identidade visual de uma marca para uma empresa,
sendo necessário a fim de seguir os padrões impostos à marca e ao ideal da empresa.
Conclui-se que por meio do tempo a comunicação imposta à sociedade vem crescendo
e que sociedades do mundo estão dispostas a troca de informações para a geração de
conteúdo e informações. Portanto para que haja essa troca de informação a empresa
deve estar apta a atender seu público, exigindo sua presença em redes sociais. O
exemplo apresentado de empresa que atende essa necessidade é a Coca-Cola, que
utiliza seus padrões gráficos em sua identidade visual. A palheta de cores apresentada
nas fotos da propaganda Taste the Feeling e no clipe da campanha, foi possível notar
nelas a presença da energia que a empresa tende a vender em seus produtos. As
medidas de aplicação da marca, tipografia, elementos gráficos e outras informações
que padronizam a aplicação de uma marca, estão diretamente ligados ao uso da
identidade visual. Fazendo então com que todas as artes e projetos que no futuro
serão criadas, seguem um padrão imposto para que não saiam do contexto da
empresa, solidificando a ideia da marca mesmo com a ausência da própria marca em
uma propaganda.
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RESUMO
O conhecimento sobre as técnicas básicas de primeiros socorros é importante para o público
leigo, uma vez que acidentes podem acontecer em todos os lugares, atingindo qualquer pessoa. O
objetivo é verificar a importância do conhecimento de uma mostra da população leiga, sobre abordagem
de vítimas em situações de emergências, em uma cidade do interior do estado de São Paulo. A
pesquisa foi de caráter quantitativo, com 16 professores, pois os dados coletados foram mensurados, e
descritivo com análise do trabalho de campo. Os resultados obtidos foram positivos, ou seja, as dúvidas
que tinham antes conseguiram ser sanadas ou diminuídas após a palestra. Muitos leigos possuem
dúvidas sobre primeiros socorros, portanto se faz necessário um aprimoramento recorrente sobre o
tema, para que consigam socorrer de forma adequada, evitando danos e sequelas. Os objetivos
traçados por este estudo foram alcançados, visto que foi possível analisar o conhecimento dos leigos
acerca do tema proposto.
Palavras-chave: Primeiros Socorros; Público Leigo; APH.

ABSTRACT
Knowledge about the basic techniques of first aid is important for the lay public, since accidents
can happen everywhere, reaching anyone. The aim is to verify the importance of the knowledge of a
sample of the lay population, about the approach of victims in emergencies, in a city in the interior of the
state of São Paulo. The research was of quantitative character, with 16 teachers, because the collected
data were measured, and descriptive with fieldwork analysis. The results obtained were positive, that is,
the doubts they had before could be cured or diminished after the lecture. Many lay people have doubts
about first aid, so a recurrent improvement on the subject is necessary, so that they can help in an
adequate way, avoiding damages and sequels. The objectives of this study were reached, since it was
possible to analyze the knowledge of the laity about the proposed theme.
Keywords: First Aid; Public Layer; APH

1. INTRODUÇÃO
Em muitas situações, a falta de conhecimento a respeito do assunto por parte
da população acarreta muitos problemas, como o estado de pânico ao ver um
acidentado, a manipulação incorreta da vítima e ainda a solicitação excessiva e as
vezes desnecessária de socorro especializado em emergência. Acredita-se que a
capacitação dos profissionais de escolas irá contribuir com o trabalho em educação em
saúde desenvolvida por profissionais da área (FIORUC et al., 2008).
De acordo com a American Academy of Pediatrics (2008) há um aumento
considerável de crianças com necessidades especiais e/ou doenças crônicas que
frequentam o ambiente escolar, o que aumentou também o risco de emergências
médicas nas escolas
Silva, et. al (2012) consideram de extrema importância que o público leigo tenha
acesso a informações sobre primeiros socorros, assim como os profissionais da área
da saúde, a fim de proporcionar um atendimento rápido e seguro às vítimas, evitando
sequelas miocárdicas e cerebrais. Nesse contexto, entra o papel do enfermeiro como
educador, pois este é um profissional capacitado para o processo de ensinoaprendizagem de pessoas leigas, sendo um agente multiplicador de ações de saúde.
Segundo Matos, Souza e Alves (2016) nos últimos anos os acidentes que
necessitam de socorro imediato têm aumentado, principalmente em locais públicos e
nas escolas, levando a necessidade de abordar temas práticos e intervenções de
pessoas leigas que tenham o mínimo de conhecimento na área de primeiros socorros,
podendo, dessa forma, prestar cuidados básicos, fazendo uma ligação de segurança
para o atendimento médico especializado.
A escola é um ambiente propício para se trabalhar em prevenção relacionada a
acidentes com crianças e adolescentes, e estabelecer um trabalho conjunto entre a
área da saúde e a da educação (VIEIRA, et.al, 2005).
Hoje em dia o ensino de primeiros socorros se encontra restrito aos profissionais
da área da saúde, e por esse fato é necessário a ampliação desse conhecimento para
o público leigo, a fim de que este possa cuidar dos problemas de saúde das vítimas

com maior segurança, reduzindo assim os riscos de um atendimento inadequado
(VERONESE, et. al, 2010).
Um estudo realizado por Hazinski et.al (2004) publicado pela American Heart
Association, evidenciou que 18% dos professores de uma escola já atenderam mais de
20 alunos em situações de emergência, e 17% dos professores, durante sua carreira,
já socorreram alunos em risco de vida, o que aponta a necessidade do ensinamento de
primeiros socorros ao público leigo.
A escola é um local que exige preocupação constante, porque é um ambiente
onde geralmente ocorrem acidentes, e na maioria das vezes os professores são os
primeiros a socorrer, tornando-se imprescindível que estes saibam agir diante desses
casos, evitando realizar procedimentos inadequados e acabar colocando a vida da
vítima em maior risco (OLIVEIRA, et.al, 2012).
Para Matos, Souza e Alves (2016, p.170):
A educação em Primeiros Socorros faz-se necessária, pois é perceptível
que, em função da falta de treinamento da população, em geral há muitos
casos de morte, consequentes da falta de alguém capaz de reconhecer, pedir
ajuda ou iniciar uma compreensão cardíaca fora do ambiente hospitalar, como,
por exemplo, nos casos de afogamento, engasgo ou rebaixamento do nível de
consciência. (...)
(...) Por meio de ações de extensão pode-se integrar instituições de
ensino e empresas na busca de mudança comportamental, social e do
desenvolvimento regional. Esta postura pode ser forte aliada na promoção e
prevenção da saúde. Alianças podem ser estabelecidas para o complexo
empreendimento de fazer com que a parcela leiga da população se transforme
em agente minimizador de acidentes e redução de manipulações incorretas e
agravos.

Os profissionais da área da educação devem estar preparados para o
atendimento de primeiros socorros, pois o primeiro socorro frente aos possíveis
acidentes é de extrema importância para o salvamento da vida das vítimas (SENA;
RICAS; VIANA, 2008).
Segundo Ribeiro (2011, p.2):

Um acidente ocorrido na escola além de trazer transtornos para a
instituição pode gerar problemas relacionados à responsabilidade legal, pois
ao atender um aluno vítima de acidente o professor acaba deixando os outros
de lado facilitando a ocorrência de outro acidente durante a sua ausência.

De acordo com Oliveira, et. al (2015) capacitar pessoas leigas é de caráter
essencial para a realização de um atendimento rápido e de forma adequada, visto que
sua participação no atendimento inicial de primeiros socorros acarreta inúmeros
benefícios à vítima. Como os acidentes acontecem em todos os lugares, o
conhecimento sobre primeiros socorros deveria ser de acesso a todos, pois muitas
situações exigem assistência imediata, por isso é necessária a educação em saúde
sobre primeiros socorros ao público leigo.

2. OBJETIVO
Avaliar o nível de conhecimento de uma mostra da população leiga, sobre
abordagem de vítimas em situações de emergências, em uma cidade do interior do
estado de São Paulo.

3. METODOLOGIA
Pesquisa de caráter quantitativo, pois os dados coletados foram mensurados e
descritivo, com análise do trabalho de campo. Uma amostra de 16 Professores do
Ensino Fundamental I e II, leigos no assunto, de um Colégio particular no interior do
Estado de São Paulo. A professora de Educação Física não participou por motivos
particulares, observação realizada pois é a única professora da área da saúde que
integra a equipe de profissionais da educação. Foi utilizado um questionário
estruturado com uma questão aberta e seis fechadas, elaborado pelas pesquisadoras
deste estudo. Por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido e direito de
imagem, e assinatura do Termo de Autorização da instituição pela direção da unidade
de ensino a ser pesquisada. A coleta de dados ocorreu em etapas distintas. Primeiro
se aplicou o questionário para verificar o nível de conhecimento. Depois foi feita uma

explanação sobre técnicas básicas de primeiros socorros. Em seguida foi aplicado
novamente o mesmo questionário com alteração na questão 7 para dar sentido à
pergunta para avaliar o nível de conhecimento adquirido por meio da explanação. Essa
pesquisa de conhecimento que envolve seres humanos (na qualidade de sujeito de
pesquisa) deve passar pela análise do Comitê de Ética em Pesquisa regularmente
cadastrado e credenciado pelo CONSEP, Plataforma Brasil. Projeto enviado ao
CONSEP para autorização do Comitê de Ética e foi aprovado com o número CAAE
61109116.7.0000.5431. O resultado foi analisado em caráter quantitativo, mensurando
os dados e apresentando-os por meio de gráficos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi elaborado um questionário com seis questões abertas e uma fechada para
ser aplicado antes e após uma palestra ministrada sobre o tema.
A palestra foi elaborada e formatada em Power Point, de forma bem sucinta e
com vocabulário de fácil entendimento para leigos. Foi ministrada de forma teórica e
com demonstração práticas das técnicas de primeiros socorros.
Fomos recepcionados na escola escolhida e aplicamos o primeiro questionário,
em seguida ministramos a palestra da forma descrita acima, entregamos um folheto
explicativo sobre quando acionar o SAMU ou o bombeiro e em seguida aplicamos o
questionário novamente.
Havia algumas dúvidas e pensamentos equivocados antes da palestra que em
alguns casos conseguimos explicar melhor e sanar as dúvidas.
A questão 1 é sobre a diferenciação dos números dos serviços de emergência
(Polícia, SAMU, Bombeiro), nesse tema houve uma porcentagem de 81,25% de
acertos e 18,25% de erros antes da palestra. E após houve uma diminuição no índice
de acertos (68,75%) e um aumento na quantidade de erros (31,25%), o que ficou
evidenciado que há muitas dúvidas sobre qual número acionar nos casos
emergenciais. Essas porcentagens de respostas fugiram do resultado esperado, uma
vez que após a palestra esperávamos que as dúvidas a respeito do tema fossem

sanadas, ou ao menos diminuídas e ocorreu ao contrário, aumentando a taxa de erros
e diminuindo, assim, a de acertos.
O chamado precoce do serviço de urgência garante o envio rápido da viatura
adequada, e também pode fornecer informações ao socorrista, seja ele treinado ou
não. (FERREIRA; GARCIA, 2001).
Em um estudo realizado por Pergola e Araújo (2008) relacionado ao
conhecimento dos números do serviço de emergência, 31% dos participantes
alegaram que não conheciam os números, já 69,9% conheciam. Porém apenas 54,3%
citaram o número correto, verificando a dificuldade de associar o número e o serviço
correto.
QUESTÃO 1
81,25%

68,75%
31,25%

18,75%
Antes

Acerto

Erro

Depois

A questão 2 aborda o porquê do atendimento de forma rápida e correta, nessa
pergunta 93,75% dos participantes acertaram e 6,25 erraram, isso antes da palestra.
Após a taxa de acertos diminuiu para 87,5% e a de erros subiu para 12,5%. Esse fato
nos mostra que mesmo sabendo que se deve acionar o serviço de emergência, muitos
ainda não sabem ao certo o real motivo do chamado, ficando confusos em o porquê
acionar, o que muitas vezes gera dados errôneos a respeito do estado da vítima.
Nessa questão houve uma surpresa quanto aos resultados, uma vez que esperávamos
que a taxa de acertos aumentasse, o que não ocorreu, evidenciando que ainda
houveram dúvidas.
Em casos de emergência é de extrema importância o atendimento imediato e
avaliação do estado da vítima com o objetivo de reduzir as sequelas e aumentar as
chances de sobrevivência (FILHO, et.al, 2015).

Gonçalves (2009) realizou um estudo onde, 8,70% dos participantes optaram
por não prestar socorro até que a vítima seja levada a um hospital, já 91,30%
escolheram prestar ações iniciais para evitar sequelas, sem provocar mais lesões ou
diminuir as já existentes até a chegada de um suporte adequado. A maioria dos
participantes desse estudo optaram pela resposta mais coerente, isso se deve ao fato
de que, ou foram por critério de exclusão, ou pela grande maioria estarem fazendo
curso de primeiros socorros.
QUESTÃO 2
93,75%

87,50%
12,50%

6,25%
Antes

Acerto

Erro

Depois

A questão 3 diz respeito a forma correta de se imobilizar um membro em casos
suspeitos de fratura. 75% dos participantes acertaram e 25% erraram antes da
palestra. Após a taxa de acerto ficou em 100% zerando a taxa de erros (0%). O que
nos mostra que as dúvidas a respeito desse tema foram totalmente sanadas.
Em caso de suspeita de fratura, deve-se imobilizá-la colocando uma superfície
plana por baixo e nas laterais do ferimento e envolvendo-o com uma tira de pano.
Quando a fratura ocorre próximo a uma articulação, esta deve ser imobilizada também
evitando movimento do membro fraturado (JÚNIOR; JÚNIOR; TOLEDO, 2013).

QUESTÃO 3
100,00%

75,00%
25,00%

0,00%

Antes

Depois
Acerto

Erro

Um estudo realizado por Bernardes, Maciel e Vecchio (2007) obteve um
resultado de 87,5% imobilizariam o membro e 12,5% puxariam o mesmo para voltar ao
lugar em caso de fraturas, ou seja, a maioria agiria de forma correta. Esse estudo foi

feito após interrogar professores sobre lesões musculares e seus conceitos,
verificando o tipo de lesão e o procedimento correto a ser tomado.
A quarta questão aborda a técnica de como proceder em caso de engasgo em
crianças maiores de 7 anos e adultos que se encontram conscientes. Nessa pergunta
houve uma taxa de 93,75% de acertos e 6,25% de erros antes da palestra, mantendo
essa mesma porcentagem após a explanação. Demonstrando que ainda há dúvidas
sobre o assunto.
O engasgamento por corpos estranhos é uma condição extremamente urgente
que precisa de socorro imediato por uma pessoa próxima. Porém, uma interferência
inadequada é muito perigosa, pois há o risco relativamente alto de morte por aspiração
de corpo estranho. (RAHMAN,2009).
Fontana e Santos (2014), realizaram um estudo onde as respostas a cerca de
engasgo foram respondidas erroneamente, como por exemplo: pressionar a região do
estômago ou até mesmo provocar o vômito.
QUESTÃO 4

93,75%

93,75%

6,25%

6,25%
Antes

Acerto

Erro

Depois

A quinta questão é a respeito da posição correta de se colocar uma vítima que
está convulsionando, onde a resposta correta é a letra c “de costas com a cabeça
lateralizada”. Nesta questão houve uma taxa de 50% de acertos e 50% de erros no
questionário aplicado antes, já no aplicado depois a taxa de acertos subiu para 81,25%
e a de erros diminuiu para 18,75%. O que evidencia que algumas dúvidas a respeito
do tema foram sanadas.
De acordo com Rojo (2002) uma crise convulsiva dura mais ou menos, por volta
de 5 minutos e que o índice de mortalidade é baixo. O que pode ser feito para ajudar a

vítima é: apoiar sua cabeça em algo macio, afastar qualquer objeto que possa
machucá-la e afrouxar suas roupas.
Em um estudo realizado por Jorge e Bezerra (2014) 65% dos participantes
agiriam de forma errada (colocando algo na boca da vítima) e apenas 10% agiria de
forma correta e 25% não saberia como agir. Após realizado um treinamento o índice de
acertos subiu para 99% e o de erros caiu para 1%.
QUESTÃO 5

50,00%

81,25%

50,00%

Antes

Acerto

Erro

18,75%

Depois

A questão seis é sobre como proceder em caso de parada cardiorrespiratória.
Antes da palestra houve uma taxa de acertos de 75% e 25% de erros, após a palestra
os acertos subiram para 100% e o de erros caiu para 0%. O que nos mostra que foi
possível esclarecer as incertezas acerca do assunto.
Na maioria das vezes o paciente apresenta sinais que algo está errado com seu
organismo e que poderá ocorrer uma Parada Cardiorrespiratória (PCR), e se esses
sinais forem percebidos pelo socorrista, este consegue agir imediatamente,
melhorando a taxa de sobrevida (PATRÍCIO, et.al, 2013).
Guimarães (2007) realizou um estudo onde 33% dos professores que
participaram do estudo estavam com o conhecimento desatualizado, 17% executaria o
“boca-a-boca”, 33% agiria da forma correta, mas não descreveram o procedimento, e
17% não possuem segurança o suficiente para executar a ação caso se deparem com
uma vítima de PCR.
QUESTÃO 6
100,00%

75,00%
25,00%
Antes

Acerto

Erro

Depois

0%

A sétima questão foi uma questão aberta perguntando sobre as principais
dúvidas sobre primeiros socorros, onde 41,8% tinham dúvidas sobre queimaduras,
8,3% sobre quando levar uma vítima ao pronto socorro, 8,3% sobre machucados
leves, 8,3% sobre os procedimentos corretos em cada tipo de situação, 16,7% sobre
desmaio, 8,3% sobre sangramento nasal e 8,3% sobre PCR. Após ministrada a
palestra não houve mais nenhuma dúvida.
O ensino de primeiros socorros deveria ser mais acessível e para o público
leigo. Aprender sobre primeiros socorros ajuda a pessoa atuar com segurança maior
em casos emergenciais. Com maiores conhecimentos se diminui o agravo à saúde da
vítima (NARDINO, et.al, 2012).
O autor acima citado nos mostra o que ficou evidenciado por nossa pesquisa,
uma vez que se o ensino sobre primeiros socorros fosse mais acessível para toda a
população, suas dúvidas diminuiriam e sua segurança para executar os procedimentos
iria aumentar.
QUESTÃO 7

41,80%
Queimadura
Machucados leves

[]

[]

8,30%

[]

Quando ir ao P.S
Desmaio

[]

[]
Procedimento em cada situação
Sangramento nasal

Para Meireles (2014), há um aumento crescente das violências e acidentes em
escolas do país, portanto se faz necessário abordar o tema de primeiros socorros nos
colégios, tendo em vista que a maioria dos professores são incapazes de dar o suporte
necessário aos alunos vítimas de acidentes. É de extrema importância que os
professores tirem suas dúvidas sobre urgências e emergências para cuidar dos alunos
que estão sob suas responsabilidades na escola, porque são eles que, diante de tais
situações, oferecem os primeiros cuidados (p,26).

5. CONCLUSÃO
É de extrema importância que o leigo saiba prestar os primeiros socorros,
minimizando sequelas que podem ser adquiridas a partir de um atendimento
inadequado. A educação em saúde tem o objetivo de esclarecer as possíveis dúvidas
dos leigos sobre primeiros socorros para que eles consigam realizar o atendimento
sem causar danos à vítima.
Os objetivos traçados por este estudo foram alcançados, visto que foi possível
analisar o conhecimento dos leigos acerca do tema proposto.
Os resultados obtidos foram, em algumas questões, diferentes do que
esperávamos. Porém em sua maioria foram positivos, ou seja, as dúvidas que tinham
antes conseguiram ser sanadas ou diminuídas após a palestra, o que nos mostra que
ainda há grandes dúvidas sobre a forma de socorrer as vítimas. Portanto se faz
necessário difundir com mais frequência as técnicas de primeiros socorros e esclarecer
as dúvidas dos leigos sobre o tema, pois se isso acontecer pode diminuir
consideravelmente os danos e possíveis sequelas que as vítimas possam ter se o
atendimento não for prestado, ou se o mesmo for prestado de forma incorreta e/ou
ineficaz.
Este estudo conclui que, em escolas os professores devem estar aptos a
socorrer vítimas de acidentes e/ou mal súbito, muitos deles possuem dúvidas sobre
primeiros socorros, portanto se faz necessário um aprimoramento recorrente sobre o
tema, para que consigam socorrer de forma adequada, evitando danos e sequelas.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo detectar o nível de conhecimento dos universitários do
Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA) a respeito do Ambulatório de Feridos gerido pela
entidade na cidade de Lorena, interior de São Paulo. A saúde é um bem precioso e direito inalienável
para o ser humano. Grandes organizações têm buscado contribuir cada vez mais com o bem-estar da
sociedade, e para tanto criam meios de auxílio social. Dentre as tantas que podem ser encontradas em
nossa região, escolhemos o Ambulatório de Feridos que é mantido pelo UNIFATEA em estrita
colaboração dos alunos do curso de Enfermagem da Instituição. O tema nos oferece a proposta de
estudar a estrutura e a qualidade do atendimento da unidade, levando em consideração a visão dos
estudantes da universidade que gerencia a unidade. Em suma, nota-se que a importância do
Ambulatório de Feridos para a sociedade Lorenense também influi na comunidade escolar local, e com
este trabalho desejamos compreender melhor o nível de conhecimento dos alunos do UNIFATEA acerca
da existência e funcionamento do local.
Palavras-chave: Ambulatório; Universitário; Conhecimento; UNIFATEA.

ABSTRACT
This article aims to detect the level of knowledge of university students of the University Center
Teresa D'Ávila (UNIFATEA) regarding the Wounded Ambulatory managed by the same in the city of
Lorena, in the interior of São Paulo. Health is a precious and inalienable right for the human being. Large
organizations have sought to contribute more and more to the welfare of society, and to this end they
create means of social assistance. Among the many that can be found in our region, we chose the
Wounded Outpatient Clinic, which is maintained by UNIFATEA in strict collaboration of the Nursing
students of the Institution. The theme offers us the proposal to study the structure and quality of the
service of the unit, taking into consideration the vision of the students of the faculty that manages the
unit. In summary, it is noted that the importance of the Wounded Outpatient Clinic for the Lorenense
society also influences the local school community, and with this work we wish to better understand the
level of knowledge of the UNIFATEA students about the existence and functioning of the place.
Keywords: Ambulatory; University; knowledge; UNIFATEA.

1. INTRODUÇÃO
O Ambulatório de Feridos teve início em agosto de 2003. É um trabalho que visa
a responsabilidade social, pois ajuda não só aos alunos de Enfermagem, com
capacitações e experiências, principalmente em atender a sociedade, ou seja,
ajudando as pessoas com atendimentos diários de primeiros socorros, podendo assim
encaminhá-los aos hospitais mais próximos, depois de uma preparação aos ferimentos
e cuidados com os pacientes.
O Centro universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA propiciou com muita cautela,
dedicação e comprometimento, um espaço importante de elo entre os graduandos e a
sociedade ao seu redor.
Procuramos com este estudo, detectar o nível de conhecimento dos estudantes
do UNIFATEA a respeito existência do Ambulatório, pois percebemos que há certa
deficiência quanto ao conhecimento deste. Sendo assim, deve-se estudar e apresentar
estratégias comunicacionais que tornem o local mais conhecido e divulgado.
Atualmente, o Ambulatório atende tanto a população mais carente, quanto a
pessoas que podem ter acesso a este serviço de forma privada. Tal relevância deve se
refletir na comunidade local, que certamente é a mais necessitada de atendimento.
Espera-se, portanto, que a pesquisa responda aos questionamentos levantados e
propicie o aprimoramento dos serviços ali oferecidos.

2. JUSTIFICATIVA
Como forma de conhecer bem o ambiente onde estudamos e o pensamento dos
docentes e discentes desta Instituição, elaboramos esse artigo A pesquisa de opinião
pública como ferramenta de informação: ambulatório de feridos do UNIFATEA.
Objetivamos a busca de respostas por meio do conhecimento interdisciplinar dos
estudantes das mais variadas academias da faculdade. Uma vez, tendo ciência destes
dados, desejamos levantar informações que aparentemente apresentam ser
desconhecidas pela comunidade acadêmica.
Já no contexto acadêmico, sabemos que o funcionamento do Ambulatório traz
apoio aos alunos de enfermagem do UNIFATEA, com uma grande contribuição para a

prática das atividades sob orientação profissional para realização dos trabalhos na
área da saúde que beneficia toda a população.
Porém, a questão que queremos ressaltar é a que nível este assunto é exposto
à comunidade acadêmica da universidade. Partirmos do princípio com uma suposição
primordial, de que se acontecesse uma abordagem dos alunos, levando esse assunto
nas salas de aula ou nos corredores da faculdade com diferentes membros da
Instituição, eles saberiam opinar sobre o assunto e estariam preparados de imediato
para tratar destes no que diz respeito a esse projeto. Este é o foco de nossa
abordagem, e com ela pretendemos galgar melhorias na prestação de serviço
informativo dentro da Instituição, conscientizando os alunos a respeito do projeto
desenvolvido pelo UNIFATEA e ao mesmo tempo obtendo dados sobre o nível de
conhecimento dos alunos sobre esse projeto.
Por meio da pesquisa aplicada aos alunos, nosso objetivo é levantar o maior
número de dados com relação ao contexto do conhecimento dos docentes e discentes,
no que diz respeito ao ambulatório da UNIFATEA. Sem descartar nenhuma hipótese
até mesmo a de que possivelmente os dados sejam o que já premeditamos, que exista
uma falha nas comunicações, e graças a esta falha, a comunidade acadêmica
desconheça esse projeto, deixando com que passe despercebida a importância desta
iniciativa para Instituição e para a sociedade Lorenense.
Salientamos ainda, a importância desse projeto para os alunos de todos os
cursos, mas principalmente aos de enfermagem que acabam recebendo uma pequena
amostra daquilo que enfrentarão em suas áreas de atuação, depois de já formados.

3. METODOLOGIA
O presente trabalho teve como objetivo fazer uma comparação por meio de
coleta de dados desses últimos 3 anos com base na aplicação de uma pesquisa de
opinião Pública planejada entre os dias 27 de abril a 11 de maio de 2015 e aplicada
entre os dias 13 a 18 de maio do mesmo ano, aos alunos e professores das
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (FATEA) hoje Centro universitário Teresa
D'Ávila - UNIFATEA.

Dados preliminares mostraram que a Instituição tinha até a data de 11 de maio
de 2015, um número total de 1476 alunos matriculados em todas as habilitações.
Como o nível de confiabilidade desejado para a pesquisa era de 95%, e após
realização do cálculo amostral, foi definido o número de 211 entrevistados, aos quais
seriam aplicadas as pesquisas, obtendo assim uma margem de erro de 2,5% para
mais ou para menos.
A escolha dos cursos e anos aplicados foi feita de forma livre pelos aplicadores
da pesquisa no ato da entrega, ocorrendo inclusive abordagens nos corredores.
Decidiu-se por este tipo de aplicação para tentar ser o mais fidedigno possível em
demonstrar a totalidade da Instituição, não se resguardando a entrevistar determinada
população ou grupo, mas todo o ambiente universitário.
Hoje, tendo como base a comparação desses índices, novas pesquisas
apontariam que esses números provavelmente seriam diferentes, pois aumentou-se
muito a visibilidade e importância do projeto após a aplicação da pesquisa.

3.1 O que vem a ser pesquisa de opinião pública
A pesquisa de opinião pública vem promover a coleta de dados e formular
resultados a partir do pensamento da sociedade sobre determinado assunto ou
temática. Com um forte compromisso ao público e com quem está solicitando esses
dados, é feito um trabalho com seriedade sem que haja a interferência de quem faz a
aplicação da pesquisa nos resultados finais.
Existem muitos casos a serem estudados, logo se compreende que a essa
pesquisa tem caráter de obter respostas que possivelmente ajudariam a detectar a
origem dos problemas e trazer soluções.
A Opinião corresponde sempre a um juízo formulado a respeito de
qualquer facto e a sua dimensão pública surge quando essa opinião é
partilhada com um vasto número de indivíduos a tal ponto que, a observação
emitida poderia ser de qualquer um deles. Naturalmente que esta definição é
demasiado simplista e meramente introdutória, não fosse a complexidade do
tema indestrinçável da teia social e do processo comunicativo. (SENA, 2007,
página 270).

A partir da opinião pública, se tem o entendimento do caso e assim se formula
um plano para solução da questão. É o que encontramos no Ambulatório de Feridas do
UNIFATEA, quando a pesquisa foi aplicada no ano de 2015 os índices de
conhecimento desse Projeto eram muitos baixos. Logo foi constatado que existia um
grande percentual de pessoas que desconheciam esse projeto, mesmo estando
próximas a ele.
A vertente que queremos levantar, é que uma pesquisa de opinião tem caráter
extremamente importante no que diz respeito a beneficiar a sociedade. Seus
resultados trazem muito benefícios, pois tendem a apontar soluções no futuro e
informar quem antes desconhecia a temática.
O comportamento coletivo passa a ser alvo de uma atenção
desconhecida. A dinâmica da comunicação, conduzida sob critérios de
racionalidade, dá assim lugar, progressivamente, a um estado de espírito de
indiferença, de amorfismo, a um interesse que é apenas superficial pelos
assuntos e que só é capaz de gerar formas comportamentais reativas como as
sondagens e os inquéritos de opinião bem tipificam. (SENA,2007, p.281).

3.2 Hipóteses da pesquisa usada como base
A comunidade acadêmica desconhece o Ambulatório de Feridos, pois não tinha
conhecimento da existência deste, já que a divulgação é deficiente;
A comunidade acadêmica desconhece o Ambulatório de Feridos, pois o mesmo
não funciona no período noturno e acredita que a divulgação é deficiente;
A comunidade acadêmica desconhece o Ambulatório de Feridos, pois não é
munícipe de Lorena, mas acredita que a divulgação é eficiente;
A comunidade acadêmica conhece o Ambulatório de Feridos, contudo não
utiliza já que não precisou e acredita que a divulgação é eficiente;
A comunidade acadêmica conhece o Ambulatório de Feridos, mas não o
utilizou, pois o mesmo não funciona no período noturno e acredita que a divulgação é
deficiente;

A comunidade acadêmica conhece o Ambulatório de Feridos, pois sabia de sua
existência devido a uma ampla divulgação.

3.3 Sobre a ferramenta de pesquisa e discussão dos resultados obtidos
A ferramenta utilizada na pesquisa foi o questionário que se encontra em anexo
no fim desta monografia (vide anexo 1) munido de 13 perguntas de cunho qualitativo e
quantitativo. Estas perguntas são dicotômicas, sendo três fechadas e nove abertas,
incluindo também uma no formato de escala. Contudo, ao longo da aplicação, os
entrevistados deram novos rumos à pergunta de número dez, realizada no formato de
escala.
Segundo nossa análise, o primeiro passo é entender os primeiros resultados
obtidos. Esse fenômeno ocorreu devido a incompreensão dos entrevistados na frase
da questão exemplificada abaixo:
Para definir melhor nosso público, a primeira questão era a diferenciação entre
as respostas pelo gênero masculino ou feminino, contatamos um número de respostas
próximos pois foram respondidas 108 perguntas por homens e 113 por mulheres.
A segunda pergunta era a que traria uma resposta mais exata do problema, pois
perguntava exatamente se o indivíduo tinha conhecimento da existência do
ambulatório. Notamos resultados positivos, cerca de 117 pessoas responderam que
sim, em contrapartida 94 pessoas disseram não ter conhecimento.
Esse resultado foi um fator crucial para a análise hoje, logo após três anos da
aplicação da pesquisa, pois foram adotadas novas políticas para melhor divulgação
desse projeto “Ambulatório de Feridas do UNIFATEA” no meio acadêmico por meio de
matérias no site da instituição, novos trabalhos em cima desse projeto e um melhor
interesse por conhecer esse trabalho partindo do público.

Nesse sentido percebe-se que é fácil e recompensador, por exemplo,
chamar a atenção da opinião pública motivando-a para êxitos, vantagens finais
ou progressos significativos, porque estão envolvidos o fator psicológico que
tem a ver com as necessidades individuais, o fator sociológico porque os êxitos
e os progressos beneficiam a comunidade ou o Estado e eventualmente o fator
histórico. É um caso típico de formação de uma opinião positiva, pois não há
justificação para a dificuldade em criar uma opinião favorável ou uma aura de
sucesso junto das camadas sociais, quando o assunto é prometedor para
todos. (SENA,2007, p. 284).

Em meio as respostas, a terceira pergunta também sendo objetiva fazia uma
análise se o público já havia utilizado esse espaço, notamos que uma grande parcela
não tinha feito o uso do lugar, com 195 respostas que não e com 16 pessoas dizendo
sim, já fez uso do Ambulatório.
No decorrer da pesquisa obtivemos cerca de 131 respostas justificadas do por
que as pessoas que não haviam feito o uso, e a resposta contribuiu para a
compreensão do fato, pois esses que não fizeram o uso foram por falta de
conhecimento do mesmo, e disseram ter precisado mais de uma vez, mas não sabia
da sua existência.
Certamente, a semelhança assinalada não tem a intenção de negar o
impacto que o novo contexto de globalização provoca no trabalho em saúde,
pois há repercussões que ainda precisam ser mais compreendidas, entre as
quais a própria incorporação tecnológica, que já havia vindo ocorrendo mais
sofre o impacto da introdução da microeletrônica, particularmente da
informática. Assim como as mudanças organizacionais e gerenciais que tem
reflexos importantes na gestão dos processos de trabalho e em elementos
tradicionais das interações usuário- agente, como o de tomada a decisão,
agora compartilhada. (PEDUZZI,1998, p. 43).

Esse é um fator muito importante, pois a pesquisa pode determinar o quanto
essa questão está sendo tratada, de 2015 para 2017 muita coisa mudou, quando na
pesquisa nos referenciávamos sobre o conhecimento desse projeto, hoje essas

práticas são diferentes pois novas instalações foram feitas dentro do UNIFATEA que
deixaram mais visível esse trabalho.
Dando continuidade à análise dos dados, nas questões cinco, seis e sete do
teste, muitas respostas positivas vieram a dar uma visão do que o trabalho
representaria para a comunidade. E pensando nisso foram feitos esse feedback que
propiciou essas melhorias no cenário atual.
Outro fato que chamou nossa atenção, quando da apuração, foi o grande
número de pessoas que afirmou conhecer o Ambulatório, mas não ter frequentado por
não saber de sua existência. Também chamou nossa atenção, o alto número de
abstenções nas perguntas abertas, chegando a números expressivos, como por
exemplo, na pergunta de número 5, em que a abstenção chegou ao número de 51,
correspondendo a 23% dos entrevistados, sendo o item com maior porcentagem na
questão.
Daremos destaque a esfera do saber enquanto dimensão que permite
recortar um dado objetivo de trabalho-me enquanto instrumento que permite a
intervenção propriamente dita, ou seja, a ação técnica nas várias áreas
profissionais da saúde. Cada área constituindo um saber próprio que, tomada
em sua especificidade, tem uma conformação histórica e simultânea a um
conjunto de particular de ações que caracterizam um dado de um trabalho
especializado. (PEDUZZI,1998, p. 65).

Observamos de igual forma, que muitas pessoas desejavam especialidades
médicas encontradas somente em hospitais de grande porte no Ambulatório. Um
entrevistado, inclusive, deseja especialidades avançadas. Nota-se, portanto, o
desconhecimento da parte dos entrevistados sobre as funcionalidades de um
Ambulatório.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização desta pesquisa, bem como a apuração dos dados nela
obtidos, consideramos que uma de nossas assertivas iniciais se confirmou: A
comunidade acadêmica passou a conhecer melhor o Ambulatório de Feridos, mas o
mesmo não é utilizado pelos universitários, pois ele ainda não funciona no período
noturno, e acreditamos que essa divulgação ainda seja deficiente, mas concordamos
que tenha melhorado muito ao longo desses três últimos anos.
Pudemos observar, ao longo da aplicação e apuração que muitos entrevistados
não demonstraram interesse em participar da pesquisa. Contudo, este fato não
maculou a pesquisa, haja vista que conseguimos observar a deficiência na divulgação
do Ambulatório, excedendo o curso de Enfermagem, que trabalha diretamente com a
Unidade de Saúde.
Tendo concluído a pesquisa, observamos a necessidade de maior divulgação do
projeto para a comunidade acadêmica, bem como verificar a possibilidade de estender
para o período noturno o funcionamento da Unidade, para melhor atender os alunos,
que se sentiriam mais seguros com a presença de profissionais capacitados na área
da saúde, a fim de prestar os primeiros socorros caso seja necessário.
Esperamos, portanto, que nossa pesquisa contribua para a melhoria na
qualidade de vida e bem-estar da comunidade acadêmica, bem como na divulgação do
Ambulatório de Feridos do UNIFATEA.
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RESUMO
O presente projeto tem como objetivo apresentar aos alunos do terceiro ano do ensino médio de
uma escola pública o que são adaptações literárias, a fim de lhes proporcionar contato com a literatura
brasileira e aumentar o interesse por elas. Durante as aulas de Língua Portuguesa, os alunos assistiram
à minissérie apresentada pela rede Globo da obra “Dom Casmurro”, e, em seguida, foram questionados
acerca do material apresentado. Se a história agradou, se despertou interesse pela obra, se já a
conheciam, entre outras questões que foram levantadas. O resultado foi que mais da metade dos alunos
presentes durante a execução do projeto, gostaram da obra e 84% dos estudantes indagados acreditam
que adaptações literárias são uma excelente iniciativa, pois, segundo os próprios alunos, torna mais fácil
a compreensão da composição, além de estimular maior encanto pelo contexto da história.
Palavras-chave: Obras Literárias; Ensino Médio; Dom Casmurro e Adaptação Literária.

ABSTRACT
The present project aims to present for students of the senior of high school what are literary
adaptations, in order of provide them contact with the Brazilian literature and increase the interest them
for this area. During the Portuguese classes, the students watched the miniseries show from Globo
issuer about literary work "Dom Casmurro", and them they were questioned about of stated material. The
questionary is about if story pleased, if there was interest by the work, if they already knew and others
inssues that were made. The results was that more than half of students, that was presents during
project execution, liked the literary work and 84% of students that was inquired believe that literary
adaptations are a excellent initiative, because according the students, become more easy the
understanding of composition, beyond of encourage a more delight the story context.
Keywords: Literary Works; High School; Dom Casmurro and Literary Adaptation.

1. INTRODUÇÃO
É comum percebermos entre o jovem maior interesse por filmes literários ao
invés de ler as obras, isso se dá por apresentarem linguagem informal e atualizada. E
neste artigo serão apresentados as falhas e os acertos com relação à aplicação deste
método. Para isso, partiu-se da hipótese de que as adaptações literárias instigam o
aluno a ler a obra original após conhecer a mesma, mas de forma adaptada.
Com principal objetivo de investigar a importância das adaptações literárias no
ensino e verificar o benefício que uma adaptação pode oferecer ao aluno é que foi
realizada essa presente pesquisa. Após a aplicação deste projeto foi realizado um
questionário com os estudantes para verificar quais as vantagens de se utilizar uma
adaptação literária. Ao final deste projeto averiguou-se o desempenho e interesse por
parte dos alunos em relação ao ensino diferenciado da literatura. E também o
comportamento dos mesmos ao se depararem com uma obra clássica adaptada.
A origem da palavra Literatura vem do termo latino lettera, que significa letra.
Remete-nos a arte da gramática, da retórica e da poética. Por meio dela é possível
conhecer culturas, costumes, épocas e a política da sociedade em questão.
O conceito de Literatura modificou-se ao longo dos anos. Na antiguidade, Platão
a descreve como mimese, ou seja, uma imitação da realidade e Aristóteles a define
como uma arte que cria por meio da palavra uma imitação do real. Já na era moderna
até o século XVIII a literatura era vista apenas com um sentido gramatical e só a partir
de então que essa concepção perdeu força e a literatura passou a ter o sentido de
arte.
A literatura leva o indivíduo a uma leitura mais instigante e prazerosa, porém
muitos jovens apresentam resistência para ler um livro, seja pela linguagem rebuscada
ou seja pela falta de interesse pessoal. Incentivar a leitura nos jovens é de fundamental
importância, pois somente assim será possível formar cidadãos críticos e conscientes
do mundo a sua volta. “Toda leitura é interpretação, e o que o leitor é capaz de
compreender e de aprender por meio da leitura depende fortemente daquilo que o
leitor conhece e acredita a priori, ou seja, antes da leitura” (FERREIRO, 1990)

A leitura está ligada com a identificação do indivíduo, então se uma pessoa não
consegue entender o que está lendo não consegue construir novas ideias, novos
pensamentos e acaba por ficar restrito a ideologias e paradigmas criados. O indivíduo
que não lê não se dá a chance de expandir seus horizontes e suas fronteiras do
conhecimento.
A leitura dialoga com o conhecimento empírico adquirido pelo estudante e o
conhecimento de mundo que ao longo dos anos ele foi adquirindo. O conhecimento
pressupõe a leitura, a análise crítica e reflexiva do que é visto e vivido pelo discente.
Com o hábito da leitura o discente enriquece a sua imaginação, amplia o seu
vocabulário e se desprende das amarras impostas e criadas pela sociedade, pois com
a leitura ele pensa e reflete por ele mesmo.
Ler e sonhar, ler e pensar, sem as amarras do verdadeiro, do certo e do
errado, mas sim, soltando fantasias, dialogando com o texto, fazendo as
articulações com o real diversificado, porque faz parte da vida dos grupos
sociais e dentro deles constitui a vida de cada um. (MASINI; MAIA, 1998, p.75)

Os discentes devem compreender que a falta de leitura faz com que eles
percam oportunidades de se auto conhecer e de conhecer o mundo que os cerca. Eles
precisam adquirir o gosto e a prática pela leitura, começando por textos de fácil
entendimento e aos poucos tomando o gosto e o interesse pelo universo das palavras.
A escola e a família devem ser as maiores incentivadoras da leitura, instigando
e despertando o prazer pelo conhecimento adquirido por meio da mesma.
Comecemos pelas obviedades: aprende-se a ler e a gostar de ler;
aprende-se a ter satisfação com a leitura; aprende-se a acompanhar modismos
de leitura; aprende-se a ter critérios e opiniões de leitura; aprende-se a julgar
valores estéticos. A tudo isso se aprende lendo. Dentro e fora da escola.
(MAGNANI, 1994, p.101)

Ler desperta o ser humano para o mundo, para as questões sociais, políticas e
econômicas, faz com que ele se insira dentro da sociedade letrada e seja um ser

crítico e autor da sua própria história. Ele consegue ter o controle de sua vida, pois não
é facilmente manipulado e enganado.
A leitura é uma prática que deve ser estimulada e incentivada, pois somente por
meio dela é que os alunos cresceram como adultos conscientes e engajados na vida
social.
A literatura é de suma importância para o jovem, pois é nela que estão
retratados o sentimento humano e as diversas formas de relação do homem com
aquilo que ele sente. Ler é criar consciência do que o ser humano é, e examinar o
mundo onde vive para transforma-lo no lugar onde gostaria de viver. Ler liberta, pois
nada protege melhor da estupidez, da ignorância e de tantos outros problemas, do que
o conhecimento.
A literatura não contraria a velha lei de Lavoisier, conforme a qual nada
se cria, tudo se transforma. Ainda que se considere que um escritor é um
criador, ele produz uma obra a partir de sua experiência, de leituras e do que
esperam dele. O escritor dispõe também de grande liberdade, pois, somando
experiência e imaginação, ele pode ir longe, inventando pessoas, lugares,
épocas e enredos diversificados. (ZILBERMAN, 2005, p. 13)

A literatura clássica sobrevive ao tempo não pela forma como foi escrita, mas
sim pelo valor que está arraigado dentro do seu texto, conseguindo se corresponder
com o leitor. Utilizar a adaptação de uma obra Literária faz com que outro público
tenha conhecimento da história e da obra, pois a adaptação abrange um público que
os livros podem não abranger.
A adaptação é uma transcrição de linguagem que altera o suporte
linguístico utilizado para contar a história. Isto equivale a transubstanciar, ou
seja, transformar a substância, já que uma obra é a expressão de uma
linguagem. (COMPARATO, 1998, p. 331)

Uma discussão frequente é a importância das obras clássicas no ensino médio,
pois é um aspecto fundamental no aprendizado do aluno. E a partir disso, as
adaptações literárias são tomadas como importantes auxiliares no ensino da literatura.
Um aspecto marcante da adaptação literária é que os pontos de vista são
alterados e a maneira de imaginar a obra fica presa a adaptação, os locais e
personagens são determinados pelos diretores que decidem a melhor forma de
apresentá-los e que em sua maioria tentam deixar o mais próximo da realidade, uma
coisa que antes dependia apenas da imaginação do leitor.
Trabalhar com adaptações de clássicos da literatura abre uma gama de opções
para serem explorados: diversos temas podem ser discutidos e vistos de forma
simplificada e fácil; obras antes esquecidas ressurgem trazendo valores importantes
que poderiam ficar perdidos com o passar do tempo; adapta uma realidade até então
longe do leitor, aproximando –o de forma mais viva da história retratada por meio da
adaptação e apresentar aos jovens grandes nomes da Literatura que sem passar por
este processo de adaptação ficaria esquecido e até mesmo desvalorizado pelos
jovens.
Uma boa adaptação consiste em ter sua originalidade sem perder a qualidade
que a obra original possui. O intuito da adaptação é fazer com que o telespectador
aprecie a obra original e tenha interesse em lê-la. Pode ser vista como uma forma de
se iniciar a leitura de obras clássicas, pois garante que essas obras não “morram” ao
decorrer do tempo.
As inúmeras adaptações, realizadas em momentos históricos distintos,
concretizam o postulado de que a Literatura não se apresenta como uma única
resposta para as diferentes perguntas surgidas em cada época, porque tanto o
leitor como suas inquietações se modificam. (CARVALHO, 2006, p.18)

O adaptador é um leitor crítico, pois cabe a ele, ler a obra e interpretá-la para
poder transportá-la de para outro veículo de comunicação, levando em consideração o
público alvo e a essência da obra.

O trabalho de adaptação de um romance baseia-se em condensar a
obra, eliminar os acontecimentos que não sejam essenciais e enaltecer o
núcleo dramático principal, seu eixo vertebral. (...) Quando um roteirista quer
adaptar uma obra, deve levar em conta (...): o processo da criação de um
original: fazer uma storyline, desenvolver o argumento etc. (...) e ser fiel ao
original e evitar fazer unicamente transliterações. O importante é transformar
sem transfigurar. (COMPARATO, 1998, p. 334 e 336)

2. METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa aconteceu em uma escola
pública do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A turma escolhida para a
pesquisa foi o terceiro ano do ensino médio. Durante as aulas de Língua
Portuguesa foi possível notar que os alunos possuíam pouco ou nenhum
interesse pela leitura. Porém como eles estão no último ano do ensino médio e
prestarão o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e/ou vestibular, eles precisam
ler uma lista de livros.
Os livros solicitados para leitura são clássicos da Literatura. Então, com o intuito
de despertar o interesse e o gosto pela leitura da obra foi escolhido para ser trabalhado
o Livro “Dom Casmurro” de Machado de Assis. O presente livro possui uma adaptação
audiovisual intitulado “Capitu” que foi passado para os alunos.
Para que este trabalho fosse realizado ele foi dividido em três etapas com
duração total de seis aulas: 1) Assistir a minissérie Capitu. Os alunos na sala de
multimídia assistiram a minissérie Capitu, uma adaptação audiovisual do livro Dom
Casmurro de Machado de Assis. Duração: quatro aulas não sequenciais. 2) Discussão
da história da minissérie. Depois de assistir toda a minissérie e saber da história, os
alunos discutiram sobre o que foi assistido. Duração: duas aulas. 3) Questionário. Por
último foi aplicado um questionário com cinco perguntas. Perguntas: a) Você gostou da
minissérie Capitu? b) Depois de ter assistido a minissérie Capitu você ficou interessado
em ler o livro Dom Casmurro? c) Você já conhecia a história? Se sim, como você teve
contato com a mesma? d) O que mais chamou a sua atenção na minissérie? e) Você
acha que é uma boa estratégia a adaptação literária de uma obra clássica? Por quê?

A partir das respostas obtidas neste questionário foi possível perceber os
resultados que este projeto teve.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Em uma sala do terceiro ano do ensino médio com um total de vinte e cinco
alunos, foi apresentada a minissérie Dom Casmurro e levantadas cinco questões
acerca das adaptações de livros para vídeos. Os resultados obtidos foram satisfatórios,
tendo em vista que o objetivo era apresentar e despertar o interesse dos alunos por
obras da literatura brasileira.
Dos vinte e cinco, dezenove alegaram apreciar o enredo; doze adquiriram
interesse em ler a obra na íntegra; nove desconheciam a obra e tiveram contato a
partir do projeto, e vinte e dois concordam que adaptações literárias é um meio eficaz
de atrair jovens para o “mundo da literatura”, declarando ser mais prático e de
compreensão menos trabalhosa que ler o livro. Os três alunos que mencionaram não
apoiar adaptações, defenderam que a leitura abre mais espaço para imaginar, criando
um “cenário próprio” que é quebrado a partir da transposição cinematográfica.
Outra pergunta foi sobre qual parte do vídeo mais deteve a concentração dos
alunos e as respostas foram as mais variadas, com enfoque na relação entre
Capitolina e Bentinho. Entretanto, mais da metade dos estudantes questionados se

fixaram na linguagem da trama que, apesar de mais simples que a do livro, ainda é
complicada e diferente do habitual dos adolescentes modernos.
O resultado foi considerável visto que ao menos mais da metade dos estudantes
depois de assistirem à minissérie criaram o interesse e a curiosidade em ler a obra
original: Dom Casmurro de Machado de Assis.
A ideia da adaptação despertou o gosto e a curiosidade dos alunos,
demonstrando assim, que este pode ser um dos caminhos para fomentar no discente o
encanto pelos clássicos da literatura.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento deste projeto possibilitou a análise de como uma adaptação
literária pode auxiliar no ensino da literatura. Além disso, permitiu a abertura para um
questionário que possibilitou a obtenção de dados consistentes sobre o tema.
Ao aplicar o questionário nos alunos verificou-se que mais da metade
apreciaram o enredo, doze desenvolveram o interesse de ler a obra na íntegra, nove
conheceram a obra a partir deste projeto e vinte e dois concordaram que a adaptação
literária é uma boa ideia para instigar no aluno o gosto pela literatura.
Dada à importância da literatura, torna-se necessário o desenvolvimento de
formas para que se possa chamar a atenção do aluno e o levá-lo a entender a obra e
seu contexto social, visto que com a Literatura o discente não aprende apenas uma
história, mas aprende sobre a cultura e o período social retratados no livro. Neste
sentido, o desenvolvimento deste projeto permitiu que o docente realizasse seu
trabalho de forma eficiente e prazerosa.
A literatura é essencial para o jovem, pois é nela que estão retratados o
sentimento humano e as diversas formas de relação do homem com aquilo que ele
sente. Ler é criar consciência do que o ser humano é, e examinar o mundo onde vive
para transforma-lo no lugar onde gostaria de viver. Ler liberta, pois nada protege
melhor da estupidez, da ignorância e de tantos outros problemas, do que o
conhecimento.
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RESUMO
Esse trabalho irá analisar a adultização infantil veiculada em meios televisivos, a fim de
apresentar as falhas que tornam as propagandas abusivas. Esse tema foi escolhido por ser de extrema
importância e por estar sendo muito discutido por diversos pesquisadores. Foi adotada como
metodologia a seleção de argumentos e teses escritos por pesquisadores, que fundamentam a temática
abordada por meio de trabalhos acadêmicos. Por fim, após a análise de um comercial foi constatada a
necessidade da criação de novas resoluções governamentais, ou de melhoria e aprimoramento das
resoluções já existentes, para que elas possam ser aplicadas de forma correta.
Palavras-chave: Adultização infantil; Abuso publicitário; Análise crítica.

ABSTRACT
This paper will examine the child adult-playing broadcast in television media, in order to present
failures that makes abusive advertisements. This topic was chosen because it is of utmost importance
and for being much discussed by many researchers. Methodology was adopted as the selection of
arguments and written thesis researchers underlying theme addressed thru academic work. Finally, after
analyzing a business was found to require the creation of new government resolutions or improvements
and enhancements of existing resolutions, so they can be applied correctly.
Keywords: adult-playing child - advertising Abuse - Critical analysis.

1. INTRODUÇÃO:
Devido ao enorme crescimento da internet e da TV, as pessoas estão cada vez
mais sendo expostas e bombardeadas com milhares de propagandas todos os dias,
inclusive as crianças. Porém, nem sempre essas propagandas são feitas da forma que
deveriam, e acabam sendo abusivas trazendo para o público infantil “o mundo” que
não lhes pertence, influenciando os mesmos a querer consumir o que não condiz com
sua faixa etária, como: maquiagens, sapatos de salto, roupas adultas, celulares, tablets
etc. Influenciam também, no comportamento dessas crianças que deixam de agir como
tais, e passam a querer a agir como uma celebridade que veem na TV, ou na internet,
por exemplo.
O trabalho visa à análise crítica da adultização infantil veiculada em meios
televisivos, a fim de apresentar as falhas que tornam as propagandas abusivas. Para
sustentar a crítica, foram escolhidas algumas citações que fundamentam a tese
abordada, assim como um comercial com o título: ” um comercial bem polêmico, não? ”
que faz um crítica direta acerca da temática.
Foi escolhida essa temática por ser altamente relevante chegando até ser tema
de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2014, possuindo
um amplo campo de visão que pode ser explorado.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 Adultização infantil
A publicidade brasileira, utilizando-se de tecnologias cada vez mais avançadas,
vem rompendo barreiras impostas pela sociedade. Crianças são atraídas por
propagandas que nem sempre são verdadeiras, propagandas essas, com tal poder de
persuasão, capazes de tornar crianças em consumistas desenfreadas, ou até mesmo
crianças adultizadas.
Ribeiro (2013) aponta o fenômeno da adultização infantil como “a erotização
precoce da criança, geralmente entre os 10 e 13 anos”. Ela afirma ser uma grande
preocupação para a sociedade brasileira o encurtamento da infância, causado pela
postura adulta da criança. Afirma ainda que: “Maquiagem, salto alto, e a facilidade de

se tornarem pequenas versões de mulheres adultas, é o comportamento mais
observado em meninas. Já nos meninos, o palavreado vulgar acompanha o estímulo
de pais e colegas, permissivos à prática sexual, cada vez mais cedo, e com maior
número de garotas. (...) As consequências da adultização se apresentam no aumento
do número de vítimas de aborto e gravidez indesejada, além de crimes hediondos
cometidos por infratores cada vez menores”.
É evidente que por trás de todo abuso publicitário, está o foco principal – o
consumo. Até mesmo Bauman (1998) diz algo relacionado a isso, quando afirma que a
maneira como a sociedade atual molda seus membros é dita acima de tudo pelo dever
de exercer o papel de consumidor, ou seja, não importa o quão negativo seja esse
molde, o consumo é mais importante. Devido a esses abusos, entre outros, foram
necessárias algumas resoluções governamentais que serão citadas no decorrer do
trabalho. Mas, antes de serem citadas, serão abordadas a seguir algumas análises de
propagandas, realizadas por três estudantes de Comunicação Social:
Figura 1: Outdoor Publicidade Lilica Ripilica

Fonte: www.publicidadeinfantil.wordpress.com

Segundo Tavares et al. (2014) a manipulação de imagem presente no outdoor,
transforma a criança em “mocinha”. Na imagem, a criança com a boca suja de açúcar,
segura um doce e usa no rosto uma expressividade que remete a sensualidade. O
slogan “Use e se lambuze” somado à presença de um divã no qual a criança se deita,
complementam a peça que destrói completamente a inocência de criança que
precisaria existir nesse tipo de publicidade. Dessa forma, é bem clara a inadequação
de publicidade, pois ela não condiz com a ideia que se tem, de universo infantil.
Figura 2: Publicidade da Couro Fino

Fonte: www.publicidadeinfantil.wordpress.com

Tavares et al. (2014), ainda afirmam que embora a agência que realizou a
campanha junto à marca, não tivesse a intenção de erotizar a imagem da criança, era
bem perceptível por todos, a sensualidade que a imagem provocava. Isso ocorre, pois
“O mercado põe a criança como um adulto em miniatura, porque na verdade o que
interessa de fato é vender, sem se importar com a criança que está sendo exposta”,
dizem elas. Pode- se notar também o abuso publicitário quando se observa os
acessórios e poses que a criança ostenta, sendo todos esses, ostentados por adultos.
Assim, fica evidente a manipulação midiática que envolveu essa criança, tirando toda
inocência que uma criança dessa faixa etária, apresenta.

2.2 Jean Piaget e as Fases do Desenvolvimento Infantil:
Segundo Piaget (1971) citado por Marrega (2014), a criança constrói e
reconstrói seu pensamento por meio da assimilação das suas estruturas. Piaget chama
essa construção de pensamento, de estágios, sendo eles: Estágio Sensório-Motor que
se encontra entre 0 e 2 anos de idade, é o período em que se inicia o desenvolvimento
das coordenações motoras da criança, ela aprende a ver a diferença entre os objetos
externos e seu próprio corpo, e nesse período seus pensamentos já vinculam o
concreto; Estágio Simbólico que se encontra entre 2 e 7 anos, é o período em que o
pensamento da criança é totalmente egocêntrico, nessa fase ocorre a socialização da
criança por meio da apresentação da linguagem, que se dá por meio da fala, dos
desenhos e das dramatizações; Estágio Conceptual que se encontra entre 7 e 11
anos, nesse período a criança ainda permanece egocêntrica, tendo dificuldade de se
colocar no lugar do outro e seus pensamentos se vinculam mais às acomodações do
que às assimilações; por último, mas não menos importante, o Estágio das Operações
Formais que se encontra entre os 11 anos até a vida adulta, é uma fase de transição,
de criar hipóteses do pensamento e ideias. A linguagem tem um papel fundamental
para se comunicar. Após terem sido apresentados os estágios de construção de
pensamentos, é possível entender a influência negativa que o abuso publicitário causa
no comportamento infantil, como também é possível identificar a série de danos que
esse mesmo abuso publicitário causa no psicológico infantil, ferindo dessa forma, a
ética publicitária.

2.3 Resoluções governamentais
Como citado no decorrer do trabalho, agora serão expostas algumas resoluções
que vieram de encontro com esse abuso midiático. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Defesa ao Consumidor (2014), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA) aprovou resolução que proíbe a publicidade direcionada a
criança. A resolução que foi aprovada unanimemente pelo Conselho está sendo
encaminhada na assessoria jurídica da Secretaria de Direitos Humanos e deve ser
publicada no Diário Oficial nos dias que seguem. Para o Conanda, a publicidade

infantil fere o que está previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor. A resolução aprovada pelo
Conselho tem força de lei e, a partir de sua vigência, tornará proibido o direcionamento
à criança de todo tipo de publicidade midiática. Para o Idec, toda publicidade dirigida
ao público infantil se aproveita da natural vulnerabilidade da criança, que ainda não
tem condições de analisar criticamente ao anúncio no qual é submetido. Por esta
razão, esse público merece especial proteção. E é exatamente isso que essa
resolução, assim como outras que ainda não foram aprovadas, estão buscando, a
proteção da criança, que fica tão exposta ao abuso publicitário.

2.4 Uso indevido desses comerciais
Crianças deixaram de ser apenas crianças e passaram a integrar o mundo dos
adultos e a serem vistas como tal, principalmente pela mídia publicitária. Como disse
Boruchovitch Apud:
Hoje em dia, diferentemente da visão da década de 50, a criança é
vista como consumidora. As crianças precisam de coisas: brinquedos, tênis,
roupas de marca e mega festas de aniversário que não precisavam há
algumas décadas atrás. As crianças desejam possuir estas e muitas outras
mercadorias, a maior parte delas conhecidas por meio das ofertas constantes
da mídia. (...) A criança tornou-se público alvo, não só da programação infantil,
mas dos anunciantes. A partir dessa significativa mudança, indivíduos que
precisavam ser resguardados se transformam em indivíduos que precisam ser
primordialmente consumidores, e as crianças passaram a ter acesso a
informações que antes eram reservadas aos adultos, ou que, pelo menos,
precisavam do crivo dos adultos da família para alcançarem as crianças. Estas
informações são hoje entregues diretamente pelas grandes corporações às
crianças.

3. ANÁLISE CRÍTICA DO COMERCIAL
O comercial cujo título é: Um comercial bem polêmico, não? se constitui em uma
crítica direta à adultização infantil. Com base nisso, analisaremos duas imagens das
cenas mais impactantes desse comercial. Seguem as imagens:

Figura 3: Imagem retirada do comercial

Fonte: YOUTUBE (2013)

Nessa cena pode-se observar a imagem de um garoto fumando um cigarro e
lendo um jornal, hábito esse de homens adultos. Com base nisso, pode-se identificar
como o apelo publicitário às drogas (abordando comerciais de cerveja, por exemplo)
tem influenciado não somente adultos, como também têm influenciado crianças, que
começam a consumir drogas cada vez mais cedo.
Figura 4: Imagem retirada do comercial

Fonte: YOUTUBE (2013)

Nessa cena podemos observar a imagem de um garoto apontando um revólver
para outra criança (implícita) e um garoto tentando contê-lo. Com base nisso, pode-se
observar a influência que a publicidade de brinquedos de ação e luta tem sobre parte

do público infantil (geralmente em meninos), criando por meio de movimentos
computadorizados, uma impressão de que a violência é normal. Assim, essas crianças
crescem tendo pensamentos de adultos, ou até mesmo tendo atitudes tais, que as
façam parecer adultos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em todos os argumentos e análises citados no decorrer do trabalho,
fica evidente a influência negativa que a mídia exerce sobre o público infantil,
adultizando os mesmos.
Dessa forma, é bem notável a grande necessidade que se tem de criação de
novas resoluções governamentais, ou então de melhoria e aprimoramento das
resoluções já existentes, para que elas possam ser aplicadas de forma correta,
zelando pelo direito das crianças de receber apenas o que é recomendado para sua
faixa etária.
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RESUMO
O presente projeto tem como objetivo realizar uma melhoria no furo de válvula do produto e no
processo de fabricação de rodas, adequando um produto já existente na empresa, a fim de alcançar um
ganho de mão-de-obra, redução de gastos, melhora no aspecto visual e da qualidade, reduzindo
reclamações por falha no processo. A metodologia embasa-se na observação direta das atividades
produtivas da empresa, verificando e analisando as técnicas, procedimentos e materiais utilizados para
o desenvolvimento dos produtos em processo e acabados. Foram feitos estudos comparativos do furo
de válvula da roda de código 5088.008.695, entre o modelo existente e proposto. Concluiu-se que os
níveis de tensão estão dentro do limite aceitável, apresentando uma diminuição dos níveis devido a um
ganho estrutural e também do peso da roda.
Palavras-chave: Design de Produto; Engenharia de Rodas; Processos; Melhoria Contínua.

ABSTRACT
The present project aims to achieve an improvement in the valve bore of the product and in the
wheel manufacturing process, adapting an already existing product in the company, in order to achieve a
labor gain, expense reduction, improvement in the visual aspect and quality, reducing complaints due to
process failure. The methodology is based on direct observation of the productive activities of the
company, verifying and analyzing the techniques, procedures and materials used for the development of
the products in process and finishes. Were made comparative studies of the valve hole of the wheel with
code 5088.008.695, between the existent model and proposed. It was concluded that the voltage levels
are within the acceptable limit, presenting a decrease of the levels due to a structural gain and also of the
weight of the wheel.
Keywords: Product Design; Wheel Engineering; Processes; Continuous Improvement .

1. INTRODUÇÃO
Segundo algumas hipóteses, a roda foi inventada na Ásia, há 6000 anos, na
Mesopotâmia, uma invenção de importância extraordinária, não só porque promoveu
uma revolução no campo dos transportes e da comunicação, mas também porque a
roda, com diferentes modificações, passou a fazer parte de numerosos mecanismos e
contribuiu para um incrível impulso ao progresso humano.
A maioria do transporte de pessoas e cargas no Brasil é realizada por meio das
malhas rodoviárias que se estendem por quase toda extensão terrestre do país, por
meio de veículos pesados, como caminhões e ônibus. Portanto, pode-se ter uma
noção da importância da fabricação de rodas para o mercado de veículos pesados
novos e também para o mercado de reposição, ou seja, mercado que atende a
demanda por rodas para suprir a frota que já está em circulação no país.
Consequentemente, as empresas que produzem rodas para veículos pesados em
nosso país têm um enorme mercado para explorar.
Nesse contexto, as indústrias automotivas nacionais têm investido seus esforços
em programas de melhoria contínua e redução de custos, visando agregação de valor
a seus produtos, para aumentar a qualidade percebida dos mesmos, e redução dos
custos estruturais, de materiais e de fornecedores, para aumentar a lucratividade.
Por meio de observações diretas no processo produtivo e logístico do item
estudado, notou-se que os colaboradores realizam vários movimentos diariamente e
com isso encontrou-se melhorias ou simplificações que poderiam ser realizadas nos
produtos, conservando as características de aplicações inicialmente projetadas para
sua funcionalidade. Portanto, a proposta é desenvolver uma melhoria no furo de
válvula do produto e no processo de fabricação de rodas, adequando um produto já
existente na empresa, a fim de alcançar um ganho de mão-de-obra, redução de tempo
(culminando no aumento de produtividade) e gastos, melhora no aspecto visual e
qualidade do produto, e melhora na ergonomia (reduzindo os danos à saúde do
trabalhador).

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Engenharia de Rodas

De acordo com Martins e Laugeni (2005, pág. 64), a maneira como as empresas
atendem o mercado tem variado ao longo do tempo, mas o consumidor sempre dita as
regras desse mercado, como era no início com os artesões.
Percebe-se que a invenção da roda revolucionou os transportes na pré-história
e iniciou uma sequência de notáveis aperfeiçoamentos. No entanto, sempre foram
modificando a ideia original conforme suas necessidades e abrindo largos espaços
para o uso da roda no seu cotidiano.
Nada mais era do que um aro metálico revestido com uma câmara de couro
costurado e cheio de ar, o qual servia para amenizar os sacolejos provocados pelas
rodas de ferro sobre as estradas de pedra, que imediatamente foram introduzidos nos
veículos automotivos fabricados por Henry Ford.

2.2.

Desenvolvimento de Produto

Segundo Clark & Fujimoto (apud SILVA, 2002) o desenvolvimento de produtos é
basicamente o esforço realizado por um conjunto de pessoas de uma empresa na
transformação de dados sobre oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em
bens e informações para a fabricação de um produto comercial.

Figura 1: Representação gráfica das fases do projeto, do planejamento ao desenvolvimento do produto

Fonte: Gestão e desenvolvimento de produtos (Rozenfeld, et al, 2006)

As empresas devem tomar decisões no sentido de obter a ligação entre os
objetivos e a estratégia de negócios e a série de projetos de desenvolvimento de
produtos. Os projetos devem refletir a direção e a intenção estratégica dos negócios
da empresa. Outra questão estratégica importante trata da definição do papel da alta
gerência em relação aos projetos de desenvolvimento de produtos. É necessária uma
atenção especial no planejamento, pois é o momento em que muitos problemas
futuros podem ser diagnosticados com antecedência e as soluções encaminhadas
antecipadamente (TAKAHASHI & TAKAHASHI, 2007).
Da perspectiva dos investidores de uma firma, desenvolvimento bem-sucedido
resulta em produtos que possam ser produzidos e vendidos de forma lucrativa. Além
disso, cinco dimensões mais específicas, todas relacionadas ao lucro em última
análise são utilizadas para avaliar o desempenho de um esforço de desenvolvimento
de produto: qualidade do produto, custo do produto, tempo de desenvolvimento, custo
do desenvolvimento e o aprendizado do desenvolvimento (ULRICH & EPPINGER,
1995).

2.3.

Processo de Montagem da Roda Sem Câmara

Este processo trata-se da união dos componentes de uma roda sem câmara, ou
seja, do disco/aro. Posiciona-se o disco sobre o aro e faz-se o acoplamento por meio
de uma prensa até atingir as posições de off-set (distância entre o centro da roda e a
superfície externa do disco), solda-se internamente o conjunto aro/disco, usina-se a
parte plana interna do disco para melhorar o assentamento do disco no cubo do
veículo, e por fim, no acabamento retira-se rebarbas e marcas existentes no produto
com lixadeiras.

2.4.

Processo de Fabricação de Rodas com Câmara

O processo compreende desde o recebimento da matéria-prima até a fase final
de produção da roda.
Analisa-se as propriedades dos materiais por meio de ensaios. Blanks, materiais
em forma de bobinas, são cortados no comprimento adequado, decapados
quimicamente, e calandrados. Após, suas pontas são achatadas para melhor
soldagem e unidos, remove-se rebarbas do processo de união, reduz-se tensões e
iguala-se a espessura do aro, tira-se o material em excesso, e por fim, resfria-se a
região soldada para prosseguir a próxima etapa. Nesta etapa, adequa-se a
circularidade do aro e o diâmetro de acordo com o diâmetro do mandril, lamina-se o
canal Gutter (região onde o anel é cravado após montagem do talão, câmara de
ar/pneu), adequa-se novamente a circularidade do aro e o diâmetro, lamina-se o corpo
do aro e faz-se o patamar – ponto que auxilia a estabilidade do pneu ao rodar -, faceiase o aro retirando toda a imperfeição decorrente da laminação anterior, lamina-se para
conformar o flange fixo do aro, corrige-se a cilindricidade e o diâmetro de montagem,
recorta-se o rasgo de válvula, retira-se toda sujeira existente, e por fim, dá-se o
acabamento.

2.5.

Processo de Montagem do Aro/Disco da Roda com Câmara

Nesta etapa ocorre a união do disco ao aro com o processo de soldagem Mig,
nos lados externos da roda. A qualidade deste processo é verificada periodicamente,
por meio de análises macrográficas (penetração do cordão de solda no aro e no disco)
do material soldado, com inspeção run-out e offset para garantir as especificações do
cliente.
Dá-se o acabamento, corrigem-se deformações de solda com prensa específica,
usina-se o disco montado faz-se o escareamento de furos de fixação e central,
balanceia-se a massa da roda, fabricam-se os anéis para roda com câmara, e por fim,
inspeciona-se a peça e realiza-se novamente medições de run-out e off-set,
prosseguindo para a pintura.

3. METODOLOGIA
O estudo aplicado deste trabalho incide na observação direta das atividades
produtivas da empresa, verificando e analisando as técnicas, procedimentos e
materiais utilizados para o desenvolvimento dos produtos em processo e acabados.
Inicia-se o processo de fabricação após o recebimento e liberação da matéria
prima pelo setor da qualidade, após aprovada essa matéria prima é enviada ao setor
de guilhotinas, em que as chapas são transformadas em blanks, atendendo
especificamente cada componente deste conjunto, após esse processo, os blanks são
direcionados à estamparia em que serão conformados mecanicamente por prensas
hidráulicas e excêntricas, de maneira a atender as formas geométricas solicitadas em
desenho, formando assim os componentes. Após esta etapa todos os itens são
enviados para o setor de conjuntos soldados, posteriormente ao processo de soldagem
Mig/Mag, estes componentes individuais, resultam no conjunto final, que terá como
operação seguinte a pintura E-coat KTL (KathodifscheTauchLackierung), para
posteriormente ser embalado e enviado ao setor de expedição.
Os problemas encontrados estão diretamente ligados ao atual conceito das
rodas, que atendem uma documentação técnica interna com instruções do processo
relativa aos componentes e estas são inadequadas ao processo e vem causando

transtornos internos a produção, além de problemas ligados ao comprometimento da
garantia da qualidade, muitas vezes ocasionando retrabalho e deméritos, afetando a
satisfação do cliente.

3.1.

Rodas Padronizadas / Taxa de Ocupação

As empresas buscam reduzir cada vez mais seus custos. Entretanto, são
poucas as que compreendem que um produto mal projetado impacta fortemente no
preço do produto final e que desenvolvera Roda específica traz grandes reduções nos
custos e de mão-de-obra.
A empresa objeto deste estudo faz retrabalho das rodas padronizadas, porém
essa padronização lhe traz sérios problemas de qualidade e reclamações por falha no
processo, devido à grande variedade de itens produzidos, é possível observar que a
adoção desta padronização acarreta em um maior número de movimentos dos
colaboradores, que os aspectos ergonômicos não são plenamente atendidos e que há
alto desperdício na ocupação das mesmas.
Devido às características especificas do produto 5088.008.695, no que tange
geometria, dimensões e forma, comparou as duas condições do furo de válvula,
existente e proposto, o que contribui para uma taxa de ocupação relativamente baixa,
porém a roda proposta apresenta uma diminuição dos níveis de tensão devido a um
ganho estrutural ocasionado pela modificação do furo de válvula, o que acarreta em
um valor significativo no custo final do produto.

3.2.

Manuseio / Tempos e Métodos

O estudo de métodos e tempos, também conhecido pelos termos Engenharia de
Métodos, Projeto de Trabalho ou Estudo de Trabalho, é definido como um estudo
sistemático dos sistemas de trabalho com o objetivo de racionalizar o método de
trabalho, de maneira que, ele ocorra com o uso mais eficiente de recursos produtivos,
notadamente, o uso da mão-de-obra.

3.2.1. Aspectos Ergonômicos
A abordagem dos aspectos ergonômicos, nos mais variados contextos, sempre
está relacionada à interação entre o homem e o sistema, o sistema por sua vez, quase
sempre remetido ao conceito de trabalho. Dessa maneira, na aplicação prática da
ergonomia é justificada quando intervém na interface que intermedia o homem e a sua
tarefa.
Foi possível observar que há uma preocupação muito grande por parte da
empresa, no que tange aos aspectos ergonômicos, mas que não há uma plena
interação entre o homem e o sistema, devido aos tipos de Rodas utilizados atualmente,
o número excessivo do item durante a cadeia produtiva e principalmente na atividade
final, em que se faz necessário o posicionamento tanto na proteção ao produto, quanto
na distribuição e venda.

3.3.

Processo

de

Fabricação

atualmente

utilizado

do

modelo

código

5088.008.695
Figura 2: Foto da Roda na condição proposta rasgo de válvula

Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017

A Figura 2 apresenta o detalhe do modelo do furo de válvula que será o objeto
de modificação para a conclusão desta pesquisa que em acordo com a empresa
parceira e por se tratar de uma melhoria do processo e do produto significando em um
ganho de produtividade e custos operacionais e eliminação dos problemas de
qualidade ocasionados por possível falha humana no processo de fabricação seja
durante o setup ou mesmo na operação inadequada realizada pelo colaborador e
redução do tempo operacional tackt-time, retirada de um equipamento do processo
(maçarico) que é utilizado no corte para o furo de válvula e deslocamento dessa mãode-obra utilizada nesse processo de fabricação.
Na operação de soldagem do disco + aro tem-se uma interrupção do cordão de
solda devido a forma do rasgo de válvula. Isso pode acarretar problemas visto que o
início e o final da solda podem trazer instabilidades metalúrgicas às rodas.

3.4.

Plano de Desenvolvimento do Projeto
O desenvolvimento do Projeto foi baseado em Projeto do Produto e Gestão da

Produção Industrial.

3.4.1. Projeto do Produto
Foram realizadas visitas periódicas na empresa e na linha de produção, com o
objetivo de observar o manuseio, movimentação e produção das Rodas, além de
identificar os principais aspectos que afetam a produção, armazenamento e o
transporte destes itens.
O detalhamento técnico das Rodas foi realizado no laboratório de materiais,
texturas e modelagem em 2D na empresa parceira, além do processo criativo e
modelagem em 2D, utilizando softwares especializados e dedicados para a elaboração
dos desenhos e modelos geométricos, em que, posteriormente realizou-se a
montagem das Rodas, levando em consideração aspectos funcionais e de viabilidade.
Após, fora realizado uma análise de similares e problematização do projeto de
produto, em que se buscou o desenvolvimento de um produto que atendesse os
aspectos geométricos e as características físicas específicas das Rodas.

3.4.2. Gestão da Produção Industrial
As análises para caracterizar a qualidade do produto Rodas automotivas
consistiram nas seguintes etapas: Ensaios metalográficos para a identificação dos
microconstituintes dos aços e do processo de soldagem, comportamento micro
estrutural segundo a norma ASTM E3-11, microscopia eletrônica de varredura e EDS,
Micro dureza- ASTME384-16.

3.5.

Análise do Material / Processo de Confecção
É realizada uma verificação das propriedades mecânicas e metalúrgicas do

material, ou seja, é feito ensaios e também uma análise química do material para ver
se o mesmo está dentro do especificado. Após essa verificação a matéria-prima está
liberada para seguir para fase posterior do processo.
As Rodas utilizadas pela empresa durante o processo são fabricadas em aço e
tem seus elementos fixados por intermédio de um processo de solda Mig/Mag, sem
nenhum tipo de tratamento superficial, este processo de união de materiais distintos,
aliados aos fenômenos naturais como sol, chuva e poeira desencadeia um processo
de corrosão, que é totalmente prejudicial ao processo.
A análise da composição química deste material foi realizada no Laboratório
Metalúrgico da empresa parceira do projeto, via espectrometria de emissividade óptica,
no equipamento fabricado pela ARL (Apply Research Laboratories), modelo 3460.
O desenvolvimento para esse novo design no produto, buscou projetar um
modelo que será fator determinante para alcançar essa garantia da qualidade do
produto e assim, trazendo ganhos para ambas as partes, fornecedor e clientes,
conforme Slack; et al, 2012.
Bom desempenho de qualidade em uma operação não apenas leva à
satisfação de consumidores externos. Também torna mais fácil a vida das
pessoas envolvidas na operação. Satisfazer aos clientes internos pode ser tão
importante quanto satisfazer aos consumidores externos. (p. 60).

O desenvolvimento de um novo design na Roda foi para atender a demanda de
peças fabricadas pela empresa parceira e todos os aspectos mencionados poderão ser
garantidos por meio do novo projeto elaborado com o auxílio primordial do conceito em
design, resultando em uma roda devidamente apropriada para este fim.

3.6.

Proposta de Modificação do Rasgo de Válvula do modelo código

5088.008.695
Figura 3: (a) Foto atual do produto; (b) Foto da mudança proposta.

(a)

(b)

Fonte: Engenharia de produtos da Empresa parceira, 2017

Na Figura 3 (a) é o processo atual onde o furo de válvula na condição em que
podem acarretar anteriores mencionados, problema de qualidade, reclamação no
cliente, mão-de-obra. Na Figura 3 (b) é a mudança sugerida onde reduzirá problemas
de qualidade, reclamação do cliente, redução de custos operacionais com relação à
mão-de-obra e operação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1.

Procedimentos Experimentais

Para se alterar o rasgo de válvula é necessária uma modificação no ferramental
que produz o disco. A partir desta modificação o disco terá uma nova geometria do
rasgo e serão feitos estudos e ensaios para se analisar e verificar a melhoria, e os
impactos que esta modificação trará à linha produtiva.
Após a modificação do ferramental, os protótipos dos discos já no novo
conceito, são encaminhados para a montagem nos aros por meio da operação de
soldagem.
O processo de montagem das rodas com os discos modificados segue o mesmo
roteiro de fabricação padronizado na linha de produção.

Para a utilização desse corte utiliza uma punção de aço temperado de VC 131
ou D2 de aço carbono depois de temperado e revenido ele fica com 58 a 62 hrc de
dureza.
4.2.

Análise dos resultados
Figura 4: (a) Foto do disco na condição proposta; (b) Foto da Roda montada protótipo

(a)

(b)

Fonte: Empresa parceira. 2017

Concluiu-se que os níveis de tensão estão dentro do limite aceitável, porém a
roda proposta apresenta uma diminuição dos níveis de tensão devido a um ganho
estrutural ocasionado pela modificação do furo de válvula e também houve uma
diminuição do peso da roda. Comparado com rodas de dimensões próximas e de
mesmo seguimento já testadas e aprovadas em teste, acredita-se que esta roda seria
aprovada nos testes de durabilidade.
Porém, ainda não existem dados acerca da viabilidade financeira desta
proposta, sendo necessários estudos minuciosos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os níveis de tensão estão dentro do limite aceitável, porém a roda proposta
apresenta uma diminuição dos níveis de tensão, devido a um ganho estrutural
ocasionado pela modificação do furo de válvula e também houve uma diminuição do
peso da roda. E, se comparado com rodas de dimensões próximas e de mesmo

seguimento já testadas e aprovadas em teste, acredita-se que está roda seria
aprovada nos testes de durabilidade.
Diante de um mercado repleto de produto em que o custo, processo, qualidade
e tecnologia se caracterizam em uma diferenciação à competitividade e a empresa
vem pesquisando um design alternativo com elemento na composição de sua
estratégia corporativa.
O vetor que o design em Rodas automotivas que a empresa está inserida
traduz em competitividade globalizada (aumento nas exportações de rodas), que
constituiu num segmento importante no setor industrial em nível mundial de rodas
automotivas.
De acordo com os resultados obtidos mediante a realização desse projeto,
levantaram-se de maneira quantitativa índices de melhoria no processo produtivo, de
Rodas. Pode-se perceber que a empresa foco do estudo poderá aumentar a
produtividade e consequentemente seus lucros, utilizando a válvula, em que por meio
da aplicação do conceito do design possibilitou melhorar vários aspectos que tangem
o processo produtivo, logístico e na cadeia de valor do produto.
Notou-se de forma relevante outro aspecto de significância organizacional, a
saúde do trabalhador no que tange os aspectos ergonômicos, sobretudo a redução dos
movimentos, tempos e métodos na operação e no processo de fabricação de rodas.
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RESUMO
Este trabalho visa dar aporte tecnológico na implantação da agricultura informatizada ao
município de Lorena-SP, sendo objetivo principal dar soluções alternativas para produção agrícola
utilizando-se desta informatização, que já é consolidada em outras regiões do País. A necessidade de
recuperação da terra ainda é fator preponderante no Vale, dado o extremo desgaste do solo,
historicamente conhecido, pelas monoculturas sucessivas a que a região foi submetida até hoje. A
inserção de tecnologia se faz necessária, segundo alguns autores, para se ter parâmetros técnicos para
aumento de produtividade, escolha apropriadas de cultivares, recuperação do solo, dentre outros, e para
mediar de forma sustentável a renovação agrícola do município. O estudo se baseará em levantamento
de dados referentes ao histórico de produção agrícola a partir do século XIX, onde a monocultura do
açúcar e posteriormente café, se deram de forma intensa e exploratória. A viabilidade econômica será
demonstrada pela inserção do aporte proposto.
Palavras-chave: Tecnologia da informação. Sustentabilidade. Lorena. Sistemas de informação.
Produtividade. Agricultura Familiar.

ABSTRACT
This work aims to provide technological support in the implementation of computerized agriculture
to the municipality of Lorena-SP, being the main goal to provide alternative solutions for agricultural
production using this informatization that is already consolidated in other regions of the country. The
need for land recovery is still a preponderant factor in Vale do Paraiba, given the extreme use of the soil,
historically known, by the successive monocultures to which the region has been subjected until today.
The insertion of technology is necessary, according to some authors, in order to have technical
parameters to increase productivity, appropriate selection of cultivars, soil recovery, among others, and
to mediate in a sustainable way the agricultural renovation in the municipality. The study will be based on
data collection related to the history of agricultural production starting in the nineteenth century where
sugar monoculture and later coffee were intense and exploratory. Economic viability will be demonstrated
by the insertion of the proposed contribution.
Keywords: Information Technology. Sustainability, Lorena, Information systems, Productivity. Family
agriculture.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como foco a agricultura familiar e a aplicabilidade do
processo tecnológico no setor agrícola e pecuário, levando em conta a introdução de
tecnologia de ponta para as áreas correlatas.
Agrônomos, veterinários e pessoas ligadas a área rural sabem que as famílias
estabelecidas na zona rural do município de Lorena sofrem com a falta de informação
técnica, no que diz respeito ao desenvolvimento agropecuário. Isso é caracterizado
pela quase total ausência de produção agrícola e pecuária nele. Esta realidade não
traz benefício social nenhum e acarreta a falta de expectativa das famílias do meio
rural. Este problema tem que ser enfrentado e solucionado por meio de ações pontuais
em médio e longo prazo que determine realizações no setor.
Os objetivos deste projeto são promover o aceso de tecnologias de informação
agrícola, já desenvolvidas em outras regiões do país, à população rural no município
de Lorena-SP que não têm por base a orientação tecnológica e a necessita de forma
que atinja a produtividade em nível de excelência. Este escopo se faz necessário, pois
o processo de coletas de dados é de suma importância para a tomada de decisões
referentes à produção qualitativas na área.
Implantar esta tecnologia aqui e organizar as diversas culturas agrícolas que
podem ser disseminadas nas várias regiões em Lorena, pode estimular a permanência
do homem no campo, já que a perspectiva de benefícios sociais são metas facilmente
atingíveis com o auxílio destes instrumentos e ferramentas adequadas para os dias de
forma a conseguir o desenvolvimento da agricultura familiar e sustentável.
Conforme já dito, o projeto se justifica pela quase total falta de perspectiva do
homem do campo de conseguir sustento adequado e de qualidade para seus
familiares nas condições atuais. A inexistência de apoio técnico a estas famílias, em
geral desestimula a manutenção do home no campo e nas atividades de cultura e de
iniciativa destes para novos caminhos. O município é refém de uma forma arcaica de
pensamento, que na maioria das vezes já deixou de ser objetiva e operacional, pois a
tecnologia da informação se tornou uma ferramenta necessária para o crescimento e
aprimoramento do setor.

Levantamento bibliográfico da aplicação do método aplicado em várias regiões
do País, da tecnologia importada de Israel e outros locais serão observados. Serão
levantados dados por meio de várias reuniões com agricultores, objetivando levantar e
entender as questões de mais dificuldade para a adequação do projeto à realidade
local. A experiência empírica adquirida pelo autor nos mais de vinte anos dedicados à
agropecuária, as quais foram obtidas em Israel e no Brasil.
Existem várias hipóteses para justificar a falta de estimulo tecnológico para a
produção agrícola e agropecuária do município. A falta de incentivo dos órgãos
competentes, investimento das classes empresariais do setor, e consequente
agravamento vicioso, por não haver um mercado na região, o qual não se consolida
por falta de investimento. Estes fatos geram empreendimentos agrícolas de
monocultura de oportunismo, como a produção de eucalipto, que vem ganhando
espaço, devido à falta de incentivo ao produtor rural da região.
As mudanças podem ocorrer diante de estímulos municipais e com parcerias do
setor, uma vez que o município possui topografia e clima adequados para a execução
de agricultura de ponta, aliados a atitude otimista dos agricultores abordados para a
execução do projeto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A ideia da aplicabilidade de T.I na agricultura é algo que já vem sendo usado há
algum tempo e vem sendo aprimorado em agricultura de precisão.

Os problemas

encontrados pelo agricultor familiar para incrementar sua produção agrícola se
deparam com falta de informação de coleta de dados sustentáveis e confiáveis.
Murakami (2006) desenvolve em sua tese a ideia de que:
Interpretar a enorme quantidade de dados coletados, entender as
causas e propor estratégias para gerenciar a variabilidade do campo,
frequentemente são apontados como alguns dos principais problemas para o
avanço da agricultura de precisão, AP. Os sistemas de informação tornam-se
fundamentais na solução desses problemas, mas apesar de existirem muitos
pacotes de software disponíveis no mercado, variando de muito simples a
muito sofisticados e diversos sistemas originados de experiências de
pesquisas, a natureza proprietária e monolítica das soluções impedem o uso
em larga escala. A AP envolve uma grande variedade de técnicas de análise,
fontes e formatos de dados, perfis de usuário, e muitos outros aspectos que
tornam uma aplicação muito complexa do ponto de vista da engenharia de
software (MURAKAMI, 2006).

Todavia, alguns núcleos de Agricultores já vêm buscando em outras fontes, que
não as usuais; como cooperativas, associações e departamentos públicos de
prefeituras; algo que realmente lhes proporcione rendimentos variáveis em suas
atividades agrícolas, pois suas expectativas muitas vezes não ultrapassam o
conhecimento empírico herdado dos antepassados.

Figura 2: Monocultura atualmente, eucalipto.

Fonte: google maps, região de Lorena SP

Não é difícil de imaginar como a região, onde está localizada a cidade de
Lorena, tenha ao longo dos anos, ficado a margem de tecnologias implantadas ao
setor agrícola. Em anos de história, as terras do vale do Paraíba foram exploradas pelo
setor cafeeiro, que contribuiu em grande parte para o empobrecimento destas terras,
que agora são ocupadas em grande parte pelo plantio desenfreado de Eucaliptos
(figura 1) e pela criação de bovinos de leite e de corte.

Figura 3: Discrepância de média de produtividade agrícola.

Fonte: Ministério da Saúde

A figura 2 demonstra com clareza a discrepância entre a média da produção
Nacional e a produção do município de Lorena no senso de 2010. Fatores culturais e
tecnológicos colaboram para estes índices.
Neste trabalho é apresentada uma solução baseada no padrão de Arquiteturas
Orientadas a Serviços (MACKENZIE, 2006) ou Service Oriented Architecture, SOA,
com serviços computacionais que estão acessíveis na forma de web services e em
tecnologias de padrões abertos para aplicações web, como as tecnologias Java
Enterprise Edition, JEE. Esta tecnologia conta com uma face na Internet, onde as suas
funções podem ser acessíveis. Esta solução é adequada para usuários diversos,
incluindo pequenos proprietários rurais com acesso à Internet.
A TI eliminou barreiras de lugar e tempo, transformando-se em uma ferramenta
que permitiu construir subsistemas coordenados e localizáveis, podendo impactar na
coordenação de cadeias produtivas porque diminui os custos de transação
estimulando mudanças na estrutura de coordenação, com efeitos como aumento da
coordenação via mercado.
Algumas regiões do País, como o Oeste do Estado de São Paulo, Mato Grosso,
Goiás e até mesmo a região Norte e Nordeste, vem colhendo os frutos da inserção
tecnológica pontual para cada Região. Este avanço vem acontecendo desde a década
de 90, onde o País deu prioridade ao desenvolvimento agrícola visando o
desenvolvimento agropecuário sustentável destas regiões, como demonstra a figura 2
abaixo:

Figura 4: Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação na produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas.

Fonte: IBGE, (2014)

A figura 3 mostra o pequeno percentual de produção agrícola do Sudeste, onde
o município de Lorena está inserido.
A Internet nos dá grande oportunidade como veículo de comunicação e troca de
dados entre esses usuários. No entanto, é preciso um padrão para essa comunicação.
Existem diversos padrões em vários domínios de informação, inclusive para o
agronegócio, mas para que esses padrões sejam totalmente aceitos é preciso uma
linguagem comum para as diferentes áreas técnicas do agronegócio.
Recentemente, os avanços na tecnologia da informação (TI) estão dando novas
oportunidades de incentivo ao desenvolvimento agropecuário. As novas tecnologias de
informação e comunicação, ao permitirem a rápida disponibilização de conhecimento a
baixo custo, podem contribuir em muito para a melhoria do desenvolvimento da
atividade agropecuária, tanto em suas características produtivas, como ao longo das
demais fases das etapas produtivas. Algumas ações com estas finalidades vêm sendo

promovidas por entidades como o Banco Mundial (Programa InfoDev) e FAO
(WAICENT, INPhO, etc.), além de muitas instituições públicas e privadas em todo o
mundo.
Estudiosos da agricultura familiar são na sua grande maioria unânimes em
afirmar a baixa eficiência gerencial deste empreendimento. Rezende e Zylbersztajn
(1999), em estudo realizado com produtores agropecuários do Estado de Goiás,
constataram que os aspectos relacionados à produção (assistência técnica, nível dos
funcionários e mecanização), são, em geral, considerados como parte da rotina
operacional das propriedades rurais.
Constatarem que a utilização rotineira de instrumentos de gestão (aspectos
comerciais e contábeis, planilhas de resultados etc.) era exceção no conjunto das
propriedades analisadas, embora fosse muito mais frequente junto aos grandes
produtores que aos pequenos. Além disso, vale destacar que as ferramentas de gestão
citadas foram somente àquelas relacionadas com aspectos financeiros e econômicos,
não envolvendo gestão de informação e mercados.

3. METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa é empírica, quantitativa e qualitativa. Feita por meio
de levantamento bibliográfico da aplicação do método, utilizado em várias regiões do
País, a partir de tecnologia importada de Israel. O uso de SOA é uma importante
ferramenta para construir infraestruturas de software que permite minimizar as
dependências entre as aplicações, facilitando a sua integração e interoperabilidade
(STAL, 2002) e, além disso, é importante que se mantenha o desacoplamento entre os
provedores de serviços e os consumidores de serviço (clientes) dentro da
infraestrutura de software (BASS et al., 2003).
Serão levantados dados por meio de várias reuniões com agricultores,
objetivando construir um panorama amplo das questões e entender as de maior
dificuldade para a adequação do projeto à realidade local. A experiência empírica
adquirida pelo autor nos mais de vinte anos dedicados à agropecuária, as quais foram
obtidas em Israel e no Brasil.

O SOA não exige, mas os padrões JEE e a maioria dos fabricantes de software
recomenda que os serviços computacionais sejam implementados utilizando a
tecnologia de web (ENDREI et al., 2004). Associados a uma web service, estão a sua
descrição, forma de conexão e endereço web em que ele se encontra. Quando
utilizadas as web services do tipo SOAP, eles devem ser disponibilizados em
repositórios, nos quais uma linguagem de descrição padronizada e conhecida como
WSDL, Web Services Description Language, permitem que sejam acessados por
outros sistemas ou usuários via Internet. Bancos de dados geográficos, também
chamados

de

espaciais,

contém

funcionalidades

adicionais

para

manipular

informações espaciais vetoriais (OBE; HSU, 2009).
Os bancos de dados geográficos fornecem funções específicas e índices para
consulta e manipulação de dados usando linguagens como a Structured Query
Language (SQL) e a maioria deles é de natureza relacional. Para esta solução, foi
selecionado o PostGIS, que é uma extensão do sistema gerenciador de banco de
dados objeto-relacional PostgreSQL (OBE; HSU, 2009).
Para disponibilizar os serviços geradores de mapas, é necessário utilizar uma
aplicação servidora que seja capaz de prover acesso aos serviços OGC, Web Map
Server, WMS, Web Feature Server, WFS e Web Coverage Server, WCS (OGC, 2009).
O Geoserver (GEOSERVER, 2011) foi a opção selecionada porque permite aos
usuários compartilhar e editar dados geo-espaciais. A exibição dos mapas no portal foi
feita por meio de portlets que utilizam a aplicação cliente Open Layers (OPENLAYERS,
2009), que fornece as funcionalidades de visualização e manipulação dos mapas.
Um sistema de projeção é um modelo, ou representação, da superfície terrestre.
Ele especifica uma maneira de representar a Terra por meio de uma aproximação
matemática do planeta (elipsoides, também conhecidas como esferoides) aliado a um
tipo específico de representação de coordenadas (CHAPMAN et al., 2005). O sistema
de projeção utilizado para desenhar os mapas e armazenar os dados foi o EPSG:4326
(WGS84).
Para validar a solução do ponto de vista da AP, foi implementado o serviço de
filtragem de dados de produtividade de máquina. Para a realização dos testes, foram

utilizados dados obtidos a partir de monitoramento de produtividade com equipamentos
instalados em colhedeiras equipadas com receptores de GPS, Global Positioning
System, e sensores de produtividade.
Para realizar a filtragem de dados deve-se seguir o processo estabelecido, que
especifica a necessidade de identificação, caracterização e remoção de erros em
mapas de rendimento gerados por monitores de produtividade de acordo com a
metodologia definida por Menegatti e Molin (2004).
O processo completo considerando a interação do usuário com o portal é
apresentado no processamento dos dados BPMN (OMG, 2011). Ali está representada
a forma como o usuário interage com o serviço de filtragem para visualizar os mapas
resultantes e também obter um arquivo que pode ser salvo para um pósprocessamento em ferramenta escolhida pelo usuário que pode ser resumida nos
seguintes passos: 1)Usuário faz upload de dados para servidor; 2) Serviço de filtragem
de dados é invocado passando como parâmetros o contorno e produtividade associada
ao talhão; 3) Serviço retorna resultado que pode ser salvo como arquivo texto; 4)
Mapas são publicados no Geoserver e ficam disponíveis para visualização do usuário.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estes resultados mostram que a solução arquitetural proposta para a construção
de sistemas para apoio à tomada de decisão e recomendação de insumos em AP,
baseada em web services e serviços de SIG, pode ser executada e que a inclusão de
diferentes serviços, baseados em diferentes tecnologias e com dados vindos de
diferentes fontes, é bem realizável. Portanto, a infraestrutura atende à demanda do
problema. Os trabalhos futuros incluem o desenvolvimento de metodologias para
serviços mais específicos associados à gestão das lavouras sob os conceitos da
agricultura de precisão. Como a infraestrutura permite, podem ser desenvolvidos e
integrados quantos serviços forem necessários para solucionar devidamente os
problemas de tomada de decisão e a recomendação de aplicação de insumos.
Devemos nos atentar que a metodologia aplicada a este trabalho é amplamente
disseminada em outras regiões do País e vem obtendo resultados relevantes em nível

de desenvolvimento agrícola. Regiões antes dominadas por monoculturas vêm
sofrendo mudanças crescentes na sua estruturação e em sua diversidade na
agricultura. Podemos dizer que mediante os dados aqui apresentados a inserção de
tecnologia e o incentivo à produção podem a médio e a longos prazos, trazer reais
benefícios ao município.

5. CONCLUSÃO
Aplicar tecnologia da informação no setor agrícola produtivo do município
significa dar sustentabilidade aos produtores locais, fazendo que sejam inseridos no
contexto da cadeia produtiva definitivamente, ter o seu papel social definido e agregar
benefícios sociais ao município. Segundo as várias demonstrações de aplicabilidade
deste projeto, pretende-se desenvolver por meio destas técnicas, capacidade
operacional para se ter os resultados esperados e implementa-los na região.
Este artigo busca solucionar alguns dos problemas pontuais de alguns
municípios, essencialmente o município de Lorena, mas está aberto também a novas
pesquisas que agreguem conteúdo e embasamento teórico para a sua melhoria.
O objetivo principal é dar aos produtores locais subsídios tecnológicos e
assistenciais para o seu desenvolvimento e com isso atingir o ápice de sua condição
produtiva e que com certeza pode ser mensurado neste projeto.
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AS POTENCIALIDADES DO USO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO
DE HISTÓRIA
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RESUMO
O presente artigo busca discutir as potencialidades do uso de histórias em quadrinho no ensino
de história. Para tanto, inserimos as HQs dentro do universo educomunicativo, compreendendo que a
educação também é uma ação comunicativa, de forma que os veículos de comunicação se tornam
ferramentas capazes de contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Entendendo os quadrinhos
como um importante meio de comunicação de massa e veículo portador de representações de História,
de sociedade e de mundo, eles se tornam passíveis do uso no ensino de história. Pela sua presença no
cotidiano dos alunos, o seu uso no ambiente escolar estreita a relação da escola com a cultura do aluno,
despertando suas afetividades. Aqui, pretendemos explorar este potencial discutindo duas
possibilidades de abordagem metodológica: o uso dos quadrinhos como recurso pedagógico, capaz de
facilitar a aprendizagem do conteúdo nas aulas de história; e como fonte na produção de conhecimento
historiográfico.
Palavras-chave: Ensino de História; Histórias em Quadrinhos; Metodologia educomunicativa.

ABSTRACT
This article intends to discuss the potentialities of using comics in the History education.
Therefore, the comics are inserted in the ambit of educommunication, understanding that education is
also a communicative action, so that the means of communication can be useful tools capable of
contribute to the process of learning. Comprehending the comics as an important mean of mass
communication and bringer of representations of History, of society and of the world, they become
valuable in the teaching of History. As it is part of the daily life of the students, the use of comics in the
school establish a closer relation between that environment and the student’s culture, stimulating their
affectivities. Here we intend to explore this potential discussing two possibilities of methodological
approach: using comics as a pedagogical resource, able to facilitate the learning in history classes; and
using it as a source to produce historiographical scientific knowledge.
Key words: History education, Comics, Educommunicative methodology.

1. INTRODUÇÃO
A análise das potencialidades do uso de histórias em quadrinhos no ensino de
história incita o olhar crítico sobre uma manifestação artística e cultural que faz parte
do cotidiano social. Da perspectiva da educomunicação, essa discussão gera uma
dupla possibilidade: a de uso deste gênero enquanto recurso para facilitar a
aprendizagem de conteúdo histórico, ou seja, de ensinar por meio dessa mídia; e
também a possibilidade de uso enquanto fonte em pesquisas para a produção do
conhecimento historiográfico, propondo análise crítica da sua estrutura, ou seja,
educando para esta mídia.
A história em quadrinhos se apresenta como fonte rica pela sua linguagem
própria que une o texto à imagem, criando uma narrativa singular que possui um
discurso mais leve e acessível, sendo, portanto, um gênero textual atraente e de fácil
compreensão. Por ser também uma produção artística, ela traz em si representações
culturais e interpretações da realidade que contribuem para a compreensão do meio
social que a produz. Dessa forma, a desconstrução do seu discurso tem relevância
historiográfica, mas também didática, rompendo com o tradicionalismo do uso de
fontes estritamente documentais e também trazendo para sala de aula referências do
cotidiano dos alunos.

2. METODOLOGIA
Nosso enfoque consiste no uso dos quadrinhos como ferramenta no ensino e
aprendizagem de história. Enquadramos o uso desta fonte dentro do universo da
Educomunicação, pois assim como as fontes costumeiramente enquadradas dentro da
perspectiva educomunicativa (televisão, jornal, rádio, internet entre outros), os
quadrinhos trazem em si tanto aspectos próprios da comunicação, como também
aspectos muito pertinentes para a educação. Soares (2011) pontua que a educação só
é legitimada quando carrega em si o caráter de ação comunicativa, pois a própria
comunicação é parte fundamental do sujeito enquanto indivíduo social, da mesma
forma toda comunicação é também uma ação educativa.

Assim, os campos da comunicação e da educação simultaneamente, e cada um
a seu modo, educam e comunicam. Em suma, quando nos utilizamos da comunicação
de forma dialógica e participativa, contribuímos para a prática educativa, de modo que
a aprendizagem deixa de ser formal, e passa a ser ativa e participativa, e é este
aspecto

de

interação

mútua

e

interdisciplinar

que

podemos

chamar

de

Educomunicação, um campo com grande impacto social que traz consigo imenso
potencial transformador.
Os quadrinhos possuem uma forma específica de inteligibilidade e sua
abordagem traz grande potencial se usado de forma correta. Além de que as HQs têm
ganhado cada vez mais espaço entre os jovens, não é preciso ler quadrinhos para ver
a sua influência em outros tantos segmentos da indústria, como cinema, séries e
vestuário. O que nos interessa, entretanto, é sua linguagem atrativa, e seu grande
potencial no que diz respeito ao estudo de história e da cultura de um modo geral.
Portanto, o quadrinho enquanto linguagem é relevante na educomunicação, já que “o
que importa não é a ferramenta disponibilizada, mas o tipo de mediação que elas
podem favorecer para ampliar os diálogos sociais e educativos. ” (SOARES, 2011. p.
18).
Martín–Barbero (2014) trata da relação entre a comunicação e a educação, e
como esta impacta diretamente o ensino e, portanto, a sociedade em que vimemos.
Dentre as diversas questões pertinentes levantadas por ele, destaca-se a mudança
que vivemos em relação às novas formas de linguagens que orientam a sociedade
atual. O autor chama atenção para estagnação das instituições escolares em relação
às mudanças sociais e às diferentes formas de comunicar-se que são fundamentais na
vida dos indivíduos contemporâneos, principalmente para os jovens, que são a grande
maioria dos estudantes.
Pensando nesse novo ecossistema comunicativo e seu impacto na educação,
Gomés (2014) traz o conceito de condição comunicacional do nosso tempo, em que o
indivíduo tem cada vez mais necessidade de agir/reagir de maneira ativa frente às
mídias, sendo esta condição um dos grandes desafios a serem transpostos pela
educação. Embora o autor dê enfoque à televisão, seus escritos corroboram para a

análise de todas as formas de entendimento midiático, já que trabalha com questões
como educação para as mídias, a forma com que os sujeitos interagem com elas
enquanto consumidores não passivos e a importância das novas mídias na sociedade
contemporânea.
É unanime entre os autores já citados que a escola representa para a sociedade
um espaço para formação de indivíduos críticos e ativos no mundo, embora nossas
instituições e métodos de ensino ainda estejam distantes de concretizar essa realidade
com méritos. Martín-Barbero (2014), Orozco Gomés (2014), Soares (2011) e outros,
apontam para a necessidade das instituições escolares de se adaptarem às mudanças
sociais e para a pluralidade de linguagens que compõem o meio social. Para isso é
necessário pensar a formação de professores e também a fundamentação de novas
metodologias apropriadas para cada veículo de comunicação. Dessa forma, é preciso
discutir aqui as especificidades do uso das histórias em quadrinhos como ferramenta
educativa.
Segundo Palhares (2009), as histórias em quadrinhos como conhecemos hoje
começaram a aparecer na segunda metade do século XIX. No Brasil, o seu precursor
foi Angelo Agostini, com As Aventuras de Nhô Quin, publicada pela revista Vida
Fluminense em 1869. Em 1939, surge no país a revista Gibi, uma publicação que se
populariza de tal maneira que seu nome passa a ser o termo usado para designar as
histórias em quadrinhos em geral no Brasil. A partir da Segunda Guerra Mundial, os
quadrinhos se difundem ainda mais e as charges se popularizam, o que atribui uma
carga negativa ao gênero tornando-o objeto de perseguição e dificultando sua
produção.
Apesar disso, Palhares ressalta que a difusão de outros meios de comunicação,
como o rádio e a TV, fizeram com que surgissem personagens que impulsionam
novamente a venda de HQs no Brasil, que também passa a contar com produções
internacionais. Atualmente o mercado de histórias em quadrinhos é muito amplo,
contando como um grande número de publicações dentre as quais se destacam as
famosas histórias de super-heróis, os mangás (quadrinhos de influência japonesa), a

Turma da Mônica de Maurício de Sousa e A turma do Pererê e o Menino Maluquinho
de Ziraldo.
Apesar da HQs já estarem presentes há tempos no país, a discussão sobre o
gênero ainda é muito confusa, fazendo com que a definição de história em quadrinhos
seja pouco conhecida. Assim, seus diversos tipos são alvo de uma pluralidade de
rótulos que com frequência impedem o leitor de compreender o real limite do conceito
de História em Quadrinhos. Dessa forma se faz necessário discutir o que é de fato uma
HQ e qual definição é adotada aqui.
Ramos (2010) explora a linguagem própria dos quadrinhos por meio de uma
abordagem teórica com um ponto de vista linguístico-textual. Ele defende que o
quadrinho pode ser entendido como uma linguagem autônoma e não deve ser
classificado como literatura. Ramos entende que essa tentativa de atribuir o título de
literatura ao gênero dos quadrinhos é apenas um recurso para retirar dele a carga
pejorativa que ganhou ao longo dos anos e que faz com que ele seja pouco aceito nos
meios acadêmicos.
Para afirmar que os quadrinhos são uma linguagem autônoma, este autor
comenta o modo como eles se relacionam com outros tipos de linguagem. Fica claro
para ele que as HQs dialogam com recursos da ilustração, caricatura, pintura,
fotografia, música, poesia, narrativa, teatro e cinema. No entanto, a maneira como
esses recursos são usados e combinados gera uma resposta própria que é o que
constitui a narrativa dos quadrinhos, tornando-os uma linguagem independente.
Essa linguagem própria é composta, segundo Palhares, da união de elementos
verbais e não-verbais, dessa forma existem duas mensagens sendo veiculadas, uma
icônica e outra linguística, e elas interagem entre si, conferindo aos quadrinhos um
grande potencial criativo e comunicativo. Ambas as linguagens ali presentes
pressupõem relação com a cultura para serem interpretadas, assim como com a
formação do sujeito. Além disso, a composição dos quadrinhos também é
condicionada por questões sociais, históricas e ideológicas.
Em uma definição bem abrangente, Ramos conceitua quadrinho como sendo
um grande rótulo que apresenta sequência narrativa, que pode ocorrer por meio de um

ou mais quadrinhos, podendo ter personagens fixos ou não. Por meio desse conceito
guarda-chuva, o autor classifica os HQs como um hipergênero que agrega em si outros
gêneros como cartuns, charges, tiras, tiras cômicas, tiras seriadas e tiras cômicas
seriadas, entres outros. No entanto, essa definição consegue também limitar as
fronteiras dos quadrinhos, diferenciando-os das caricaturas e das ilustrações pela
ausência da narrativa.
Apesar dessa formulação, a compreensão dos quadrinhos ainda pode ser
bastante plástica e precisa de uma análise atenta, pois em muitos casos o rótulo, o
suporte, o formato e o veículo da publicação agregam informações que orientam a
percepção do leitor. Dessa forma, fica claro o peso deste hipergênero como veículo de
comunicação que, segundo Palhares, é:
Capaz de atingir com eficácia um grande número de consumidores dos
mais diversos setores sociais e, portanto, capazes de divulgar valores e
questões culturais que não devem ser simplesmente assimilados, mas
avaliados e criticados. (PALHARES, 2009, p. 11)

Portanto, os quadrinhos são uma manifestação cultural com grande validade
histórica, que devem ser analisados como fonte historiográfica e por isso tem também
valor didático. Sendo uma linguagem que está em geral ligada a produções para
entretenimento e informação, mas não para a educação, as HQs estão presentes no
cotidiano social dos alunos e podem contribuir com a aprendizagem tornando o seu
processo mais prazeroso e facilitando a compreensão da mensagem pelos alunos,
pelo uso de diferentes linguagens num único recurso.
Essa característica dos quadrinhos de não serem em sua maioria destinados à
educação, mas sim produtos culturais, permite um contato do universo escolar com a
realidade do cotidiano do aluno para além dos muros da escola. Neste sentido, o seu
uso enquanto ferramenta pedagógica possibilita a construção de um conhecimento que
tem valor na vida prática, sendo assim mais significativo. Além disso, o processo de
aprendizagem é facilitado, pois desperta no aluno suas afetividades e interesses
pessoais, quebrando a dicotomia prazer-obrigação (RENDA; TÁPIAS-OLIVEIRA, 2007)

que é muito presente nas metodologias tradicionais de ensino e desestimulam a
aprendizagem ao desconsiderar a identificação do aluno com os conteúdos e seu
universo cultural.
No campo do ensino de história, especificamente, as vantagens se ampliam,
pois, além da possibilidade de utilizar os quadrinhos enquanto recurso didático no
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos, eles também podem ser utilizados
como fonte na produção de conhecimento historiográfico. A história social aponta a
necessidade de trabalhar com diferentes linguagens e diversidade de fontes para
analisar os registros humanos. Palhares (2009) comenta a vertente teórica da Escola
dos Annales, na qual se enfatiza que é possível perceber evidências da História a
partir de todo objeto que signifique a presença do homem, expandindo assim a
perspectiva do historiador para além das fontes documentais oficiais, incluindo toda
produção cultural humana como portadora de testemunho histórico.
E dessa forma, o uso dos quadrinhos enquanto fonte para produção de
conhecimento historiográfico é também relevante no ensino, como enfatizam os
próprios PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) de História.
As pesquisas históricas desenvolvidas a partir de diversidade de
documentos e da multiplicidade de linguagens tem aberto portas para o
educador explorar diferentes fontes de informação como material didático e
desenvolver métodos de ensino que, no tocante ao aluno, favorecem a
aprendizagem

de

procedimentos

de

pesquisa,

análise,

confrontação,

interpretação e organização de conhecimentos históricos escolares. (BRASIL,
1998, p.33)

Portanto, o uso de diferentes linguagens na educação não é apenas bem-vindo
com também necessário e estimulado pelas políticas educacionais. Dessa forma,
compreender os quadrinhos enquanto hipergênero textual e alfabetizar para seu
entendimento é essencial, e é nessa perspectiva que esse trabalho se orienta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho teórico buscou ampliar a linha de pesquisa ainda incipiente
sobre o uso de quadrinhos no ensino de história, apresentando possibilidades para
uma abordagem mais eficiente desse recurso. Sabendo da relevância das histórias em
quadrinhos enquanto produção cultural, cabe agora discutir suas potencialidades
dentro do processo educativo. Buscaremos então apresentar algumas possibilidades
que este recurso proporciona no ensino de História para alunos dos ensinos
fundamental II e médio, propondo possíveis abordagens para aplicação futura. Dentro
da disciplina de História, compreendemos que existem duas possibilidades: o uso das
HQs como ferramenta para facilitar a aprendizagem histórica, sendo utilizada como
recurso pedagógico; e o uso como fonte de pesquisa por meio da qual se produz
conhecimento historiográfico. As duas propostas serão apresentadas separadamente
aqui.

3.1.

HQs como recurso pedagógico

O uso dos quadrinhos enquanto recurso pedagógico para o ensino de História
requer a aplicação de uma metodologia própria da educomunicação, adequada para
garantir o melhor aproveitamento desta ferramenta. Para tanto, é necessário que o
professor busque se alfabetizar neste gênero textual, conhecendo sua estrutura e seus
elementos para que possa fazer a análise do material que ele escolher para ser
utilizado. A escolha do quadrinho é muito importante, pois existe uma variedade muito
grande deles abordando os mais diversos temas. Deve-se procurar um que se
relacione com o conteúdo a ser trabalhado, tendo claro o objetivo que se pretende
atingir. Enquanto ferramenta, o quadrinho deve ser um meio para se atingir o objetivo
da aula, e nunca o objetivo em si. Seu uso deve explorar as vantagens deste recurso
enquanto facilitador da aprendizagem do aluno.
Convém ressaltar que existe um grande número de HQs nacionais e
internacionais cujas narrativas envolvem temas históricos. Neste meio, há tanto
quadrinhos produzidos com finalidade educativa, que fazem uma abordagem mais fiel
dos fatos e contextos históricos, quanto há também produções feitas sem nenhuma

intenção pedagógica, mas que usam de fatos, personagens e contextos históricos
como parte das suas narrativas, sendo em muitos casos combinadas com elementos
de ficção. Independente da sua intencionalidade pedagógica inicial, qualquer
quadrinho pode ser utilizado em sala se houver um tratamento adequado.
Após a seleção do material, o professor deve fazer a análise do conteúdo
histórico dentro dos quadrinhos e decidir como usá-lo dentro da sua proposta didática.
As possibilidades são infinitas. Pode-se utilizar apenas uma HQ ou múltiplas, sendo
elas do mesmo gênero ou não. É possível fazer a análise apenas de alguns elementos
(como a imagem, as cores, caracterização de personagens, ou apenas os elementos
verbais) ou tratar a história em sua integridade, podendo comparar diferentes histórias
entre si. Tudo depende do conteúdo a ser trabalhado, do material escolhido e da
criatividade do professor.
Ao escolher o material, é necessário também que seja pensada a forma como
ele será disponibilizado para os alunos, lembrando que isso interfere na maneira como
o conteúdo vai ser compreendido por eles. Assim, esse contato deve estar de acordo
com o objetivo pretendido pelo uso da ferramenta. O material pode ser disponibilizado
no seu formato original, impresso, fotocopiado ou digitalizado, se adequando aos
recursos que estiverem ao alcance de cada escola. Há grande quantidade de
quadrinhos digitalizados disponíveis de forma gratuita na internet que podem ser
utilizados.
A proposta didática deve sempre garantir que os alunos sejam apresentados à
estrutura e aos elementos que compõem a HQ para que assim eles compreendam
melhor este gênero textual. Conhecendo os quadrinhos e sendo apresentados a
alguns deles, é possível trabalhar a análise das narrativas e de seus elementos, mas
também a produção de histórias em quadrinhos, que pode ser um recurso de avaliação
e verificação dos conteúdos aprendidos.
A produção especificamente pode ser de grande valia dentro do ensino de
história, uma vez que a sequência narrativa é uma das principais características das
HQs. Propor aos alunos que produzam suas próprias histórias em quadrinhos é uma
oportunidade para que eles elaborem por meio da narrativa os conhecimentos

históricos aprendidos. Uma atividade deste tipo possibilita a verificação da
competência narrativa dos alunos, que é um dos objetivos do ensino de história, e
pode ser definida por Rüsen como “(...) a habilidade da consciência humana para levar
a cabo procedimentos que dão sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação
temporal na vida prática presente por meio da recordação da realidade passada. ”
(RÜSEN, 1992, p.09)
Para este autor, a narrativa é a forma linguística dentro da qual a consciência
histórica realiza sua função de orientação. Por meio dela, a aprendizagem histórica
supera o caráter de simplesmente adquirir conhecimento do passado e se
complexifica, sendo um processo por meio do qual tratamos e utilizamos o passado,
desenvolvendo a consciência histórica que torna o indivíduo capaz de orientar sua vida
cotidiana, interpretando a realidade com sensibilidade histórica para aprender com a
mudança temporal. Essa competência tem grande valor na formação cidadã, trazendo
utilidade prática para o conhecimento histórico e preparando os alunos para a vida em
sociedade para além de apenas acumular conhecimentos teóricos.
Nesse sentido, uma proposta didática que envolva a análise e produção de
histórias em quadrinhos tem um grande potencial dentro do ensino de história. Porém,
uma vez que as HQs apresentam uma linguagem bastante rica e complexa, é possível
desenvolver também projetos interdisciplinares. Além dos temas históricos e
competências narrativas, as aulas de língua portuguesa podem trabalhar a leitura e
produção de texto, a arte pode ser trabalhada por meio da linguagem não verbal e os
recursos imagéticos dos quadrinhos, dentre inúmeras outras possibilidades.

3.2.

HQs como fonte historiográfica

A outra possibilidade de uso dos quadrinhos dentro das aulas de história é a
utilização enquanto fonte historiográfica, ou seja, como objeto de pesquisa, capaz de
fornecer testemunho e vestígios da história a ser construída. Nessa abordagem, os
quadrinhos não necessitam tratar de temas históricos, pois o que interessa é a
historicidade intrínseca de qualquer produção humana, uma vez que possuem
evidências que significam a existência do homem.

Essa perspectiva é também uma forma de transformar a educação em um
processo mais significativo, que tenha de fato relevância na vida prática dos alunos.
Isso por que, ao colocá-los como protagonistas em uma pesquisa historiográfica, eles
deixam de ser consumidores passivos das informações históricas e se tornam sujeitos
ativos no processo de produção do conhecimento. Dessa forma, a aula evita o modelo
ultrapassado de transmissão de conteúdos e consegue incentivar o pensamento crítico
e o protagonismo dos alunos por meio do estímulo do pensamento científico.
O professor, no papel de mediador, prepara uma proposta pedagógica em que
os quadrinhos previamente selecionados possam ser disponibilizados para os alunos e
eles farão a análise da fonte buscando ali as evidências da História. Assim, por meio
das HQs os alunos podem questionar a historicidade das produções culturais,
entendendo que toda manifestação humana traz em si resquícios do tempo e lugar em
que foi produzida, e que por meio das representações ali presentes é possível
conhecer um pouco mais da construção social da mentalidade humana em cada
contexto histórico.
Para esse tipo de utilização, é importante que o professor conduza a análise dos
alunos e deixe claro para eles alguns traços essenciais da metodologia de pesquisa
historiográfica. Para fazer a leitura das fontes, é necessário saber interrogá-las para
que seja possível perceber mais do que os elementos explícitos, mas também detalhes
menos óbvios que necessitam do olhar treinado e da atenção direcionada por meio das
perguntas corretas. Dessa forma, o professor deve formular questões que direcionem a
pesquisa, levando em consideração desde os aspectos gerais da fonte (Quem a
produziu? Quando? Onde? Como?), a finalidade da sua produção, os detalhes da sua
publicação, o público ao qual se destina, mas também aspectos específicos do
contexto histórico que estiver sendo trabalhado.
Por meio deste processo de análise de fontes historiográficas, os alunos têm a
chance de refletir sobre a produção do conhecimento histórico, compreendendo a
história enquanto ciência, que possui uma metodologia própria para a produção de
conhecimento, capaz de dar sentido às ações humanas. A pesquisa por meio dos
quadrinhos possibilita também entender que toda produção cultural contém

testemunho da sociedade que a produz e a análise comparativa entre diferentes fontes
permite que o pesquisador compreenda que, em cada manifestação humana, existem
diferentes versões de uma mesma realidade, de forma que os alunos podem aprender
a diferenciar fatos históricos de suas interpretações, e complexificar sua noção de
verdade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As histórias em quadrinho são um importante meio de comunicação de massa,
sendo uma expressão cultural popular e por isso carregam um grande potencial
educomunicativo. Enquanto hipergênero textual, as HQs apresentam uma linguagem
rica e autônoma que une elementos verbais e não verbais para transmitir uma
mensagem, tendo, portanto, um grande potencial criativo e comunicativo.
Dentro do conceito de história em quadrinhos estão incluídos vários subgêneros
como o cartum, a charge, as tiras e as histórias seriadas. Existem produções a respeito
dos mais diversos temas e dirigidas a todo tipo de público de forma que o alcance e
eficácia dos quadrinhos enquanto veículo de comunicação é vasta e alcança os mais
diversos setores sociais. Assim, por meio da sua estrutura narrativa, valores e
representações eles revelam muito sobre a realidade social.
Dessa forma, seu uso na educação e principalmente no ensino de história é
muito relevante. Enquanto recurso pedagógico, os quadrinhos podem facilitar a
aprendizagem de conteúdos históricos, proporcionando o contato com manifestações
culturais que fazem parte do seu cotidiano. Nas aulas de história, é possível trabalhar
com propostas pedagógicas que promovam a reflexão da estrutura deste gênero
textual e proponha tanto a sua análise como também a produção de quadrinhos pelos
próprios alunos.
Por meio dessa ferramenta pode-se não só transmitir os conteúdos, como
também avaliar a competência narrativa dos alunos. Assim, o ensino de história
cumpre o seu objetivo de desenvolver a consciência histórica, que compreende a
capacidade dos alunos de assimilar o passado e usá-lo como fonte de orientação de
seus valores em suas ações presentes.

Além do recurso pedagógico, os quadrinhos também podem ser utilizados no
ensino de história como fonte de pesquisa historiográfica. Dessa forma, é incentivada a
pesquisa científica, questionando a historicidade desta fonte e buscando nela o
testemunho do contexto histórico da sua produção. Por meio dessa abordagem, os
alunos se tornam sujeitos no processo de produção de conhecimento e também
compreendem melhor o papel da história para a interpretação da realidade.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR EM IES
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RESUMO
A avaliação sempre foi assunto de reflexões da prática docente. Certo ou errado, o método
avaliativo propõe um diálogo a partir do engajamento em ações educacionais comprometidas com o
presente e o futuro dos avaliadores e avaliados. De acordo com o último censo escolar de 2016, houve
conquistas importantes nos últimos anos em termos de uma maior reflexão e de um maior número de
experiências em avaliação mediadora por escolas e professores. O presente estudo parte do
pressuposto que a avaliação da aprendizagem escolar está contida em um projeto ou plano de ensino.
Compreende-se que a proposta de investigação da avaliação da aprendizagem no ensino superior
considera o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Tripé que deve fundamentar os projetos e/ou planos de
ensino para a educação no ensino superior. A análise da pesquisa qualitativa e quantitativa foi realizada
com docentes de IES salesiana, dos dados coletados para esta pesquisa observa-se que os sujeitos
compreendem que a avaliação se inicia com a análise da realidade, ajudando a detectar as
necessidades educativas.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Ensino Superior.

ABSTRACT
Evaluation has always been a subject of reflections on teaching practice. Right or wrong, the
evaluation method proposes a dialogue based on the engagement in educational actions committed to
the present and the future of the evaluators and evaluated. According to the last school census of 2016,
there have been important achievements in recent years in terms of greater reflection and a greater
number of experiences in mediating evaluation by schools and teachers. The present study assumes that
the assessment of school learning is contained in a project or teaching plan. It is understood that the
research proposal of the evaluation of learning in higher education considers the tripod: teaching,
research and extension. Tripod that should base the projects and / or plans of education for the
education in the superior education. The analysis of qualitative and quantitative research was carried out
with teachers from Salesian HEI. From the data collected for this research, it is observed that the
subjects understand that the evaluation begins with the analysis of reality, helping to detect the
educational needs.
Keywords: Evaluation; Learning; Higher Education.

1. INTRODUÇÃO
Avaliamos quase tudo em nossas atividades diárias. Verificamos se está calor
ou frio para decidir o que vestir; averiguamos a distância entre nós e o veículo para
poder atravessar a rua ou qual a distância do outro veículo para o nosso, para então
ultrapassar com cuidado. Computamos quantidade de ou a falta dela.
A avaliação é um realizado de forma intencional. Avaliamos para identificar algo
e direcionar o agir, ou, o que fazer.
A avaliação da aprendizagem escolar precisa ser compreendida como um
instrumento e processo contínuo. Instrumento, pois é a partir desta que poderá
perceber seu trabalho e o movimento do desenvolvimento de habilidades do aluno.
Processo porque é um dos fatores das práxis educativas. Estamos ciente de que está
visão de avaliação é diferente da real avaliação escolar, ainda utilizada para classificar,
medir e selecionar.
Não há mais tempo e espaço para uma avaliação de medidas. Se, temos como
fundamentos à educação Planetária. Sobre esta educação podemos estudar, também,
os registros do relatório da UNESCO organizado por Jaques Delors — editado em
1996, em forma de livro, com o título Educação: um tesouro a descobrir — que
apresenta quatro fundamentos ou como destacado quatro pilares que estão para além
da formação intelectual e, sim, visam à educação humana e social da pessoa, uma
visão transdisciplinar da/para a educação. Outra indicação para estudo e alavanca
para mudar a direção das práxis educativas e a avaliação está na obra de Morin,
antropólogo, sociólogo e filósofo francês e crítico da fragmentação do conhecimento é
o apontamento ao que chamou de “Sete saberes necessários à educação do futuro”. A
obra não possui perfil de manual didático, mas menciona os pontos que a sociedade
esquece ou ignora ao pensar/organizar a educação.
Desta forma, fica pelo explicitado acima, que mudar a concepção da avaliação
da aprendizagem envolve resinificar: currículo, gestão escolar, organização da aula,
reorganização da sala de aula, tipos de atividades e recursos.
Enquanto docentes do ensino superior, que compreendem a necessidade de
educar para pensar e agir a partir das ideias do pensamento complexo, transdisciplinar

para a planetariedade desenhamos a pesquisa com a intenção de: definir mediante a
literatura o processo de avaliação para o ensino superior; constatar o perfil do
processo de avaliação da aprendizagem em instituição de ensino superior salesiana;
conhecer a opinião dos alunos - IES Salesiana - sobre o processo de avaliação.
O problema que norteia a pesquisa: Como se dá a avaliação da aprendizagem
escolar em uma instituição de ensino superior? Tem-se como objetivos: definir
mediante a literatura o processo de avaliação para o ensino superior; constatar o perfil
do processo de avaliação da aprendizagem em instituição de ensino superior
salesiana; conhecer a opinião dos professores - IES Salesiana sobre o processo de
avaliação; bem como conhecer os instrumentos de avaliação.
Consideramos a avaliação da aprendizagem escolar um processo como
proposto:
A avaliação é um processo participativo, sistemático e ordenado que
se inicia a partir do momento de diagnóstico e se desenvolve juntamente ao
planejamento, se trata de uma atividade contínua, permanente e flexível, que
inclui múltiplos métodos e operações, ou seja, o retrato completo de uma
avaliação se resulta em uma avaliação inicial, contínua e final (CISBRASIL,
2009, p.125)

A avaliação se inicia com a análise da realidade, ajudando a detectar as
necessidades educativas e dar resoluções, às pessoas e às comunidades, prolonga-se
na coleta de dados, permitindo assim uma correção ou readaptação do processo de
planejamento, por fim deve realizar as funções dos critérios e objetivos planejados.
Mas, antes necessário buscar uma renovação do campo da avaliação que supere o
velho conceito e as práticas arraigadas de avaliação apenas como verificação de um
certo nível de aprendizagem do aluno.
A construção de uma proposta de avaliação passa inevitavelmente por uma
opção sobre ensinar e aprender, a qual expressa por sua vez uma opção por um
modelo epistemológico-pedagógico. Essa opção, implica numa forma explícita de
pensar o ensino e as bases da proposta pedagógica. A avaliação consiste na
articulação da teoria à realidade, numa atividade de reflexão sobre o ensino, que tem

como base o recolhimento de dados sobre as manifestações dessa mesma realidade,
proporcionando informações básicas e necessárias a todos aqueles implicados no
processo educativo.
O mesmo documento, CISBRASIL, 2009 cita Luckesi (1991) dizendo que, “é
necessário também que haja coerência em um sistema de avaliação que, considere a
relação mútua existente entre os aspectos qualitativos e quantitativos desse processo,
a natureza da relação pedagógica e os objetivos que se propõe alcançar, pois o ensino
constitui um processo eminentemente complexo, que evolui de maneira dinâmica,
portanto a avaliação da aprendizagem deve assumir a dificuldade que a consideração
simultânea de todos estes componentes implica ao longo do seu desenvolvimento.
Nesse sentido, ao avaliar o professor deverá coletar, analisar e sintetizar, da forma
mais objetiva possível, as manifestações das condutas cognitivas e afetivas dos
educandos, produzindo uma configuração do efetivamente aprendido, atribuir uma
qualidade a essa configuração da aprendizagem e tomar uma decisão sobre as
condutas docentes e discentes com base nessas informações”.
Porquê avaliar? Para responder esta indagação o documento faz referência aos
autores Casanova (1998); Santángelo e Tiana, (2007) afirmam que, “o principal
objetivo é melhorar a qualidade educativa e institucional, conhecendo a situação de
partida, facilitar a formulação de um modelo de atuação, detectar as dificuldades e
possibilidades que se apresentam, regular o processo de aplicação contínua do
modelo de atuação, conhecer os resultados obtidos ao final do período, avaliar os
resultados obtidos e rever o modelo de atuação da instituição. Ou seja, promover
culturas de avaliação que favoreçam o estabelecimento e a continuidade dos
processos, de modo que proporcionem informação a todos os integrantes da
comunidade educativa para a tomada de decisões, em vista de uma educação de
qualidade”.
Casanova,

(1998);

Biziès,

(1997)

complementa

a

indagação

anterior

transparecendo que, a avaliação institucional decide o valor de uma instituição,
configurando uma realidade particular e significativa, é um momento de saber o
conhecimento executado, assim permitirá tomar decisões para continuar de uma forma

ou de outra. Uma ferramenta importante na transformação da educação e da prática
educativa, em um processo construtivo e participativo de uma prática permanente e
sistemática de percepção, força e fraqueza que implica reflexão sobre a própria tarefa
e considera, tanto os aspectos qualitativos como os quantitativos, abrangendo
serviços, processos, produtos e contextos.
Sendo assim, uma concepção de avaliação que pode responder às
necessidades de uma universidade que vise a construção da cidadania aliada à
formação do indivíduo e à formação profissional, deve estar calcada numa visão
progressista e crítica de educação. Por isso mesmo, é necessário redirecionar o ato
pedagógico enquanto influência mútua entre desiguais, onde cada um tem o seu papel
específico. Esta redefinição do ato pedagógico implicará na consequente redefinição
da avaliação da aprendizagem.
A avaliação deve ser vista como um instrumento de grande capacidade para
melhorar a qualidade e o que é significante, detectando os pontos fortes e fracos,
constituindo como ponto de partida para um processo de aprendizagem continuada e
de melhoria constante.

2. METODOLOGIA
Utilizou se a pesquisa descritiva de modo a atender aos objetivos e problema
desta pesquisa. Segundo Gil (2008, p.42)
As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento
de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser
classificados sob este título e uma de suas características mais significativas
está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.

Para descrever a concepção de avaliação da aprendizagem por docentes do
ensino superior salesiana recorreu-se ao documento que discute o processo de
avaliação para instituições salesianas, como apresentado no referencial teórico, deste
relatório.

A partir da leitura de outros autores que discutem o processo de avaliação da
aprendizagem como: Esteban (2000); Luckesi (1984) e o documento do CISBRASIL
(2009) - Encontro Continental Escola Salesiana na América organizou um questionário
com questões abertas e fechadas aos docentes.
O questionário foi organizado pela ferramenta formulários do Google Drive, para
facilitar o compartilhamento com os sujeitos. O termo de consentimento livre e
esclarecida era parte do questionário. O projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do UNIFATEA, mediante Parecer Consubstanciado de nº
1.714.793.
Para convidar os sujeitos realizou um levantamento das IES salesianas no Brasil
pelo sitehttp://ensinosuperior.rsb.org.br/Instituicoes-de-ensino e escolhemos uma
instituição de cada Estado. A pesquisa foi realizada com instituição de ensino superior
(IES) salesiana, localizadas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Os sujeitos de
pesquisa foram os docentes da IES em questão, participaram desta pesquisa 22
sujeitos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das observações dos dados coletados percebe-se que 80% dos sujeitos
pesquisados responderam que o processo de avaliação da aprendizagem escolar é um
processo sistemático, justificando que o processo avaliativo deve envolver alunos e
professores numa atividade recíproca de troca de conhecimento. Sem essa
reciprocidade a avaliação torna-se um instrumento centrado apenas no resultado e
desconsidera o processo, momentos em que os alunos também podem apresentar e o
professor identificar possíveis falhas e corrigir, aprendizagem é um processo que
segue uma ordem, deve seguir regras e deve ser comum acordo com o aluno e a
disciplina que está sendo trabalhada, o processo de avaliação da aprendizagem
escolar deve ter a participação efetiva das suas partes: professor-aluno, processo
ocorre a cada aula verificando a participação do aluno nas tarefas, trabalho juntamente
com os alunos buscando o aprendizado pleno, um processo de aprendizagem para

atingir seu objetivo – conhecimento – deve partir da ordenação e seguir com a
participação do professor aluno.
A intenção pretendida com a questão seguinte era verificar como os sujeitos
entendem o processo de avaliação. As opções a seguir foram apresentadas: avaliação
inicial e final; avaliação inicial e contínua; avaliação contínua e final; avaliação inicial,
contínua e final. As respostas são apresentadas na Tabela 1, abaixo.
Tabela 01: definição do processo de avaliação

Opções de resposta

Resultado

avaliação inicial e final;

_

avaliação inicial e contínua

30%

avaliação inicial e final

17%

avaliação inicial, contínua e final

53%

Fonte: Autor

Nove sujeitos compreendem o processo de avaliação perfazendo as três etapas.
No que se consiste o processo de avaliação da aprendizagem escolar 46,7%
dos sujeitos responderam que consiste em uma atividade de reflexão sobre o ensino,
26,7% no recolhimento de dados sobre as manifestações dessa mesma realidade,
13,3% em uma atividade somatória sobre o ensino e na articulação da teoria à
realidade.
Sobre qual a importância de avaliar o processo de aprendizagem do aluno, os
sujeitos pesquisados responderam 33,3% coletar as manifestações das condutas
cognitivas e afetivas do aluno e produzir uma configuração do efetivamente aprendido,
26,7% fazer uma auto avaliação dos alunos e 20% mostrar para o aluno que ele não
consegue aprender.
Na questão se há uma forma correta para a avaliação da aprendizagem 86,7%
responderam que não há uma forma correta, já 13,3% responderam que sim, há uma
forma correta; quando lhe foram perguntados qual seria a melhor forma, 60%
responderam por meio de tarefa, 26,7% por meio de lista de exercício e 13,3% prova,
outras sugestões citadas pelos sujeitos: “trabalho em grupo, produção de relatos,

pesquisa, vídeo, seminários, avaliação sequencial, propor atividades lúdicas que
incentivem e motivem o querem aprender”.
Com relação a quantos e quais instrumentos de avaliação os sujeitos costumam
utilizar com seus alunos, muitos, ás vezes ultrapassado 10, apresentação de
seminários, rodas de discussões, avaliação escrita, presença em sala, compromisso e
interesse com a disciplina e comprometimento em sala e grupo, exercícios durante as
aulas, seminários, projetos e prova, utilizo o que a instituição pede(prova e trabalho),
mas arrisco trabalhos de campo e rodas de conversa, trabalhos práticos e participação
em sala, 12 avaliações, análise constante e sistemática do desenvolvimento dos
alunos e três ou mais. Prova, seminário, trabalho escrito, debate, atividade lúdica.
Da análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados, até o momento para
esta pesquisa, observa se que há, não são todos que participaram, sujeitos que
compreendem que a avaliação se inicia com a análise da realidade, ajudando a
detectar as necessidades educativas, como citado anteriormente o documento
CISBRASIL (2009).

4. CONCLUSÃO
Pode se constatar que, os professores do ensino superior definem o processo
de avaliação da aprendizagem como um processo participativo, pois para os mesmos
a avaliação deve ser desenhada em três etapas; avaliação inicial, avaliação contínua e
avaliação final.
Entende-se que a avaliação deve ser percebida como uma análise da realidade
e uma ferramenta para nortear o planejamento e para detectar as necessidades
educativas, pois para os professores a avaliação consiste em uma atividade de
reflexão sobre o ensino.
Mediante os dados coletados para esta pesquisa, a avaliação da aprendizagem
escolar em uma instituição de ensino superior é trabalhada como processo, para a
melhoria da aprendizagem para o estar humana.
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RESUMO
O crescimento das microalgas é dependente da disponibilidade de luz e nutrientes no meio de
cultivo. Os nutrientes são importantes para a produção de biomoléculas, enquanto a luz é essencial para
a produção de energia pela célula. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento da microalga
C. minutissima por meio da contagem celular e determinação da concentração celular por densidade
óptica e relacionar a produção de clorofila com as fases da curva de crescimento. Ambos os métodos
utilizados para determinação do crescimento da cultura da microalga C. minutissima foram eficazes,
embora a contagem celular tenha fornecido um gráfico com perfil de crescimento mais definido quando
comparado à avaliação por densidade óptica. Além disso, a síntese de clorofila foi observada durante a
fase de adaptação e proliferação celular, de modo que a síntese de clorofila b foi mais pronunciada do
que a de clorofila a durante o período de experimentação.
Palavras-chave: Microalgas; Meio F/2; Chlorella minutissima

ABSTRACT
The growth of microalgae is dependent on the availability of light and nutrients in the culture
medium. The nutrients are important for the production of biomolecules, while light is essential for the
production of energy by the cell. The objective of this work was to evaluate the growth of C. minutissima
microalgae by means of cell counting and determination of cellular concentration by optical density and to
relate the chlorophyll production to the phases of the growth curve. Both methods used to determine
growth of the C. minutissima microalgae were effective, although the cell count provided a more defined
growth profile graph when compared to the optical density assessment. In addition, chlorophyll synthesis
was observed during the cell adaptation and proliferation phase, so that chlorophyll b synthesis was more
pronounced than chlorophyll a during the experiment period.
Keywords: Microalgae; Medium F/2; Chlorella minutissima

1. INTRODUÇÃO
Microalgas são microrganismos eucariontes, unicelulares (NICOLETTI, 2016)
encontrados em água doce (MERA; TORRES; ABALDE, 2016; RAI, 1995) e em água
salgada (BROWN, 1991; TAKAGI; KARSENO; YOSHIDA, 2006). A célula micro alga é
basicamente composta por proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas e pigmentos,
embora variações sejam observadas de acordo com a espécie e condições de cultivo
(BROWN, 1991; PROCHÁZKOVÁ et al., 2014; VOLKMAN et al., 1989). Podem ser
utilizadas em diversas áreas, como indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica
(CHRISTENSON; SIMS, 2011; NICOLETTI, 2016) ou ainda como matéria-prima para
produção de biocombustíveis (CAI; PARK; LI, 2013; CHRISTENSON; SIMS, 2011).
Além disso, estudos indicam o seu potencial na metabolização de compostos
orgânicos e inorgânicos a partir de efluentes com consequente reaproveitamento de
água residuária (HIGGINS; VANDERGHEYNST, 2014).
A suplementação do cultivo tem um impacto significativo na composição da
célula microalga. Alguns nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre e micronutrientes
são elementos essências para o crescimento das células. A necessidade desses
nutrientes está vinculada às reações bioquímicas que ocorrem no interior da célula
microalga. Nesse sentido, o nitrogênio é essencial para a síntese de proteínas e ácidos
nucleicos, enquanto o fósforo está envolvido na síntese de ácidos nucleicos, está
presente na estrutura de fósfolipídeos, e participa da modificação da função de
proteínas e da transferência de energia. O enxofre compõe a estrutura de Saminoácidos, sulfolipídeos de membrana, parede celular, compostos tiol, vitaminas,
tioésteres e tioéteres. Por sua vez, os micronutrientes atuam como cofator em diversas
vias metabólicas essenciais para o crescimento celular. A deprivação ou baixa
concentração de nutrientes essenciais no meio de cultivo pode levar ao desvio de
algumas vias metabólicas, aumentando a produção de pigmentos, como clorofila, óleo
e carboidratos (PROCHÁZKOVÁ et al., 2014).
A clorofila é um pigmento essencial no processo de fotossíntese e obtenção de
energia. Embora apresentem estrutura molecular semelhante, diferenças em seus
grupos periféricos macrocíclicos são responsáveis pelas diferenças no espectro de

absorção de luz. Atualmente 5 tipos de clorofila são conhecidos: a, b, c, d e f. A
clorofila a é o pigmento mais abundante nos organismos fotoautotróficos, seguida pela
clorofila b, comum em algas verdes. Diversos fatores afetam a produção de clorofila
pelas células, como oferta de luz, temperatura, agitação e suplementação do meio de
cultivo. Concentração reduzida de nitrogênio, enxofre, ferro, magnésio e fósforo ou
elevada de cobre e zinco pode contribuir com a redução da síntese de clorofila. Além
disso, a oferta reduzida de luz limita a conversão de carbono inorgânico em moléculas
orgânicas, limitando assim o crescimento e a obtenção de energia pelas células
(FERREIRA; SANT’ANNA, 2017; MULDERS et al., 2014).
O presente trabalho foi conduzido nos Laboratórios de Química, Microbiologia e
Botânica no Centro Universitário Teresa D’Ávila e também no Laboratório de
Engenharia de Microalgas da Escola de Engenharia de Lorena – Universidade de São
Paulo e teve como objetivo avaliar o perfil de crescimento da microalga C. minutissima
em meio de cultivo F/2. O crescimento celular foi determinado por meio de (i)
contagem de células em câmara de Newbauer e (ii) concentração celular por
espectrofotometria. Foi construída a curva de crescimento da microalga C.
minutissima, onde as fases de crescimento celular foram identificadas. Não obstante,
foi avaliada a síntese de clorofila a e clorofila b durante o tempo de cultivo com a
finalidade de relacionar as fases do crescimento celular e a produção desse pigmento.
2. Material e Métodos
2.1.

Microrganismo

Foi utilizada a linhagem da microalga marinha C. minutissima gentilmente
cedida pelo Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo e pelo professor Dr. Messias Borges
Silva do Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena
(EEL-USP).

2.2.

Meio de cultivo e condições de cultivo

Para o preparo do inóculo e obtenção de biomassa da microalga foi utilizado o
meio de cultivo F/2 (GUILLARD; RYTHER, 1962) com algumas modificações (não
adição de vitaminas). A composição do meio de cultivo pode ser observada na Tabela
1. Foram preparadas soluções mãe de cada um dos reagentes separadamente para
evitar a precipitação dos sais durante o processo de autoclavagem (111°C, 20 min).
Tabela 1: Composição do meio de cultivo F/2.

Composto

g/L

NaCl

30,00

NaNO3

75,00 x 10-3

NaH2PO4 x H2O

5,00 x 10-3

Na2SO3 x 9 H2O

30,00 x 10-3

CuSO4 x 5 H2O

9,80 x 10-6

ZnSO4 x 7 H2O

22,20 x 10-6

CoCl2 x 6 H2O

10,00 x 10-6

MnCl2 x 4 H2O

180,00 x 10-6

Na2MoO4 x 2 H2O

6,30 x 10-6

FeCl3 x 6 H2O

3,15 x 10-3

Na2EDTA

4,36 x 10-3
Fonte: Autor

Os cultivos foram realizados em fotobiorreatores de 5 L com 4,5 L de volume de
trabalho em triplicata (Figura 1), à temperatura ambiente. A aeração foi realizada por
meio de bomba de ar para aquário (Xilong - AP-003, 5 W) e a iluminação por meio de 4
lâmpadas tubulares fluorescentes de cor branca (T8 LED LM 155 22 W) em ciclo de 24
h. Amostras (5mL) foram retiradas periodicamente com o auxílio de seringas.

Figura 1: Fotobiorreatores.

Fonte: Autor

2.3.

Construção da curva de crescimento

O crescimento celular foi determinado a partir da suspensão de microalgas por
meio de (i) contagem de células totais em câmara de Newbauer (método direto) e (ii)
análise

espectrofotométrica

da

densidade

óptica

da

cultura

(Sppencer,

Espectrofotômetro SP-22) utilizando cubeta de vidro (método indireto). O comprimento
de onda máximo (λmax) para leitura das amostras foi definido por meio de varredura na
região da luz visível (400 a 750 nm). Foi utilizado água destilada como branco e o
experimento foi realizado em triplicata.
Após ajuste dos parâmetros para a determinação do crescimento celular o
cultivo da microalga C. minutissima foi realizado durante 33 dias com a finalidade de
identificar as seguintes fases: (i) adaptação, (ii) crescimento celular e (iii) estacionária.
2.3.1. Determinação da concentração celular por espectrofotometria
Para a determinação da concentração celular por espectrofotometria foi
necessário realizar a (i) determinação do peso seco e a (ii) construção da curva
padrão. A determinação do peso seco foi utilizada para a conversão do valor de
absorvância obtido a partir das medidas espectrofotométricas em concentração celular
(g/L).

2.3.1.1.

Determinação do peso seco

Foram adicionados 3 mL de suspensão de células em recipientes construídos
com papel alumínio e previamente tarados em estufa a 100 oC. Um teste paralelo com
3 mL de solução salina (NaCl 30%) foi realizado com a finalidade de subtrair a massa
de NaCl da massa final das amostras.As amostras foram incubadas em estufa a 100 oC
até peso constante. Os testes foram realizados em triplicata (Figura 2).
Figura 2: Amostras de suspensão de microalgas e solução de NaCl 30% incubadas na estufa a 100 oC
(a) e resíduos (b).

(b)
(a)

2.3.1.2.

Construção da curva padrão

Foram realizadas diluições sucessivas de uma amostra de suspensão de células
para a construção da curva padrão e obtenção da equação da reta e coeficiente de
determinação (R2).

2.4.

Contagem de células

Para a contagem de células foram adicionados 20 µL da suspensão de
microalgas na câmara de Newbauer. Uma lamínula foi cuidadosamente repousada
sobre o volume adicionado com o intuito de prevenir a formação de bolhas e garantir o
espalhamento do líquido. Foi padronizada a contagem de 5 quadrantes (superior
direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo e central) conforme destacado em cinza

na (Figura 3) para cada uma das amostras.O número de células por mL de suspensão
foi calculado de acordo com a equação 01.
Figura 3: Esquema da contagem de células em câmara de Newbauer.

𝑁°𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝐿 =

2.5.

(𝑁°𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
(𝑁° 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)

× 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 × 10.000

Eq. 01

Determinação do conteúdo de clorofila

O conteúdo de clorofila foi determinado de acordo com Lv et al. (2017) e Mera;
Torres; Abalde(2016) com algumas modificações. As células foram separadas do meio
de cultivo por centrifugação (4000 rpm, 2 min). Após a remoção do sobrenadante o
sedimento foi incubado em estufa a 50°C por 1h para remoção da água residual. Foi
adicionado álcool etílico 92,8° e a mistura foi homogeneizada em ultrassom (Ecosonics) durante 30 min e mantida a 4°C no escuro por 24h para a extração da clorofila.
A absorvância do sobrenadante foi determinada nos comprimentos de onda 645 nm e
660 nm utilizando álcool etílico 92,8° como branco. A quantidade de clorofila a e
clorofila b foi calculada de acordo com as equações 02 e 03, respectivamente (Jeffrey
& Humphrey, 1975). De acordo com Humphrey(1980) a clorofila a possui pigmentos
azul-esverdeados com absorvância máxima entre 660 e 665 nm, enquanto a clorofila b
possui coloração verde amarelada e absorção máxima entre 642 e 652 nm.

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎 = (13,95 × 𝐴660) − (6,88 × A645)

Eq 02

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑏 = (24,96 × 𝐴645) − (7,32 × 𝐴660)

Eq 03

3. Resultados e Discussão
3.1.

Varredura

De acordo com a (Figura 4), a região de absorção máxima de luz foi em 680 nm,
portanto este foi o comprimento de onda utilizado para a determinação da
concentração celular e construção da curva de crescimento.
Figura4: Espectro de varredura UV vis (400 a 750 nm) da suspensão de células da microalga C.
minutissima.
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3.2.

Curva de calibração

A curva de calibração, o coeficiente de determinação e a equação da reta para a
determinação da concentração de células da microalga C. minutissima podem ser
observados na (Figura 5).

Figura 5: Curva de calibração para a determinação da concentração de células de C.
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3.3.

Perfil de crescimento da microalga C. minutissima

Embora os resultados referentes a contagem celular e a concentração de
células tenham indicado o mesmo perfil de crescimento, a identificação das fases do
crescimento da cultura foi melhor observada na curva de crescimento obtida por meio
da contagem celular (Figura 6). Além disso, conforme o esperado, a curva de
crescimento da microalga C. minutissima apresentou comportamento exponencial. O
crescimento celular de microalgas, assim como o de outros microrganismos, apresenta
5 fases bem definidas em meio líquido: (i) fase de latência, fase Lag ou fase de
adaptação, (ii) fase exponencial, fase Log ou fase de crescimento/proliferação celular,
(iii) fase de desaceleração, (iv) fase estacionária e (v) fase de morte celular.
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Figura 6: Perfil de crescimento da microalga C. minutissima durante 33 dias de cultivo em meio F/2: (1)
fase de adaptação celular, (2) fase logarítmica, (3) fase de desaceleração e (4) fase estacionária.

Concentração de células (g/L)

A fase de latência tem início após a inoculação da célula no meio de cultivo e a
duração dessa fase varia de acordo com a idade da célula inoculada e com a
semelhança ou diferença entre o meio de cultivo e o meio de inoculo. A fase de
adaptação da C. minutissima apresentou curta duração e foi praticamente
imperceptível pelo método de contagem celular. Por outro lado, de acordo com a
determinação por densidade óptica esta fase apresentou duração de 5 dias (Figura 6),
embora o inoculo utilizado tenha a mesma composição do meio de cultivo. Machado
(2011) reportou que a fase de latência da microalga Chlorella sp. crescida em meio
Watanabe e em água residuária de petróleo foi de aproximadamente 2 dias.
Na fase exponencial é observado um aumento constante do número de células
e sua duração depende de variáveis como tamanho do inoculo, ritmo de crescimento,
meio de cultivo utilizado, temperatura e oferta de luz. No presente trabalho o fim da
fase exponencial foi identificado próximo ao 15º dia de cultivo tanto para ambas as
metodologias utilizadas. Perfil semelhante foi observado por Machado (2011) que
reportou o fim da fase exponencial da microalga Clorella sp. após 16 dias de cultivo.
Por outro lado, Freitas; Morais; Costa(2017) e Marques et al. (2014) reportaram o fim
da fase exponencial das microalgas C. minutissima e Clorella sp. após o 11º e 10o dia
de cultivo, respectivamente.

A fase de desaceleração é caracterizada pela redução de número de divisões
celulares. A concentração celular é geralmente muito alta nessa fase e há a exaustão
de nutrientes além da limitação de CO2 dissolvido no meio de cultivo e de luz. É
possível identificar três zonas no fotobiorreator: a zona iluminada, próximo à fonte luz,
a zona intermediária e a zona escura, localizada do lado oposto à luz (Figura 7). O
aumento acentuado do número de células é marcado pelo sombreamento, ou seja, as
células próximas à fonte de luz fazem sombra, dificultando que as suas reações
metabólicas das células afastadas da fonte de luz. Esta fase foi observada entre o 13º
e 15º dias de cultivo.
Figura 7: Esquema do fotobiorreator e identificação da zona de iluminação (1), zona intermediária (2) e
zona de escuro (3).

Finalmente, na fase estacionária observa-se a ausência da proliferação celular e
alterações bioquímicas como redução de conteúdo proteico, lipídico e de carboidratos,
além de aumento de pigmentos devido a deficiência da oferta de luz. Como resultado
tem-se a fase de morte celular, quando o metabolismo não pode ser mais mantido.
Neste trabalho o início da fase estacionária foi identificado a partir do 15º dia de cultivo,
estendendo-se até o final do experimento (33 dias). Não foi observada a fase de morte
celular.

3.4.

Perfil de crescimento celular e síntese de clorofila pela microalga C.
minutissima

Foi observada a produção tanto de clorofila a quanto de clorofila b pela
microalga C. minutissima, de modo que a produção de clorofila b foi maior do que a de
clorofila a ao longo do período experimental (Figura 8). Além disso, a síntese máxima
de clorofila ocorreu entre o 18º e o 20º dia de cultivo, próximo ao início da fase
estacionária. Estes resultados estão alinhados com as observações de Ferreira;
Sant’anna(2017). Após este período houve a queda da produção de clorofila, que pode
ser observada pela limitação de nutrientes disponíveis no meio de cultivo e também
pela região de escuro no fotobiorreator.
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Figura 8: Variação da concentração de clorofila a e clorofila b durante o período de crescimento da
microalga C. minutissima.
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4. Conclusão
A partir da avaliação dos dados obtidos é possível concluir que ambos os
métodos utilizados para a determinação do crescimento da cultura da microalga C.
minutissima foram eficazes, embora a contagem celular tenha fornecido um gráfico
com perfil de crescimento mais definido quando comparado à determinação da
densidade óptica. Além disso, a síntese de clorofila foi observada somente durante a
fase de adaptação e proliferação celular, de modo que a síntese de clorofila b foi mais
pronunciada do que a síntese de clorofila a durante o período de experimentação.
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RESUMO
O portal domínio público é um ambiente virtual de aprendizagem, uma biblioteca virtual, lançado
em novembro de 2004, com a intenção de constituir em referência para professores, alunos,
pesquisadores e para a população em geral. Entende-se mediante o proposto neste trabalho que os
docentes devem utilizar este ambiente considerando o aluno da era digital. A indagação que norteou a
pesquisa é se o portal domínio público é conhecido por docentes do ensino médio. O objetivo: verificar
se docentes que atuam em escolas do EM conhecem e utilizam este ambiente com os alunos. Foi
realizado um estudo de caso, em uma escola pública de ensino médio, da região do vale do Paraíba.
Dez sujeitos participaram desta pesquisa, destes um conhece o portal, os demais professores querem
conhecer e aprender a utilizá-lo. Conclui-se, é preciso criar propostas pedagógicas para o uso deste
ambiente para docentes do ensino médio – sujeitos desta pesquisa - podendo apresentá-la a outros
docentes interessados; bem como, criar cursos livres em EAD e/ou presencias a partir do material
disponibilizado.
Palavras-chave: Ensino Médio, Biblioteca Digital, Domínio Público, Literatura.

ABSTRACT
The public domain portal is a virtual learning environment, a virtual library, launched in November
2004, with an intention of being a reference for teachers, students, researchers and for a general
population. It is understood that for the time being you are looking for a translation document. An inquiry
that guides a research as the portal of public domain and used by high school teachers. The objective: to
verify if teachers who work in EM schools know and use this environment with students. A case study
was carried out at a public high school in the Vale do Paraíba region. Ten subjects participated in this
research, the portal portal, the other teachers want to know and learn to use it. It is concluded and it is
necessary to create pedagogy proposals for the use of the environment for high school teachers - subject
to this research, being able to present it to other interested teachers; As well, create free courses in ODL
and / or attendance from the material made available.
Keywords: Higher Education, Digital Library, Public Domain, Literature.

1. INTRODUÇÃO
Considerando que a escola deve formar leitores, portanto, deve lançar mão de
material diversificado para esta atividade, entendemos que os arquivos do Portal
Domínio Público possam ser indicados aos alunos do ensino médio.
A informação contida em uma biblioteca digital pode ser rapidamente acessada
em todo o mundo e amplia as possibilidades de pontos de acesso a um determinado
documento.
As bibliotecas são muito utilizadas para estudo e com a biblioteca digital fica
mais fácil o estudo, pois pode ser acessada em qualquer lugar, por meio da internet, o
que proporciona a leitura prazerosa de forma gratuita e online.
Esse projeto tem como objetivo, considerando a riqueza de recursos disponíveis
na biblioteca digital, verificar se docentes que atuam em escolas do EM conhecem e
utilizam este ambiente com os alunos. Pode-se afirmar que neste início do século XXI
a tecnologia está muito avançada, principalmente as chamadas tecnologias da
informação e comunicação móveis e sem fio. Tem-se a facilidade para pesquisa-se na
internet, um meio fácil e prático para procurar algo que queira num exato momento.
Destaca-se que as bibliotecas digitais estão cada vez mais sendo utilizadas
pelos usuários e que se desenvolvem com o avanço das tecnologias da informação e
comunicação móveis e sem fio. Consideramos a biblioteca digital um ambiente virtual
de aprendizagem (AVA). Munhoz (2011) descreve o AVA como sistema composto por
diversos programas que utilizam a tecnologia de ponta com a intenção de permitir e
tornar mais efetiva a rede de relacionamentos entre seus participantes e a
disseminação de materiais e outros conteúdos. Para Cunha (2008, p.5) “a biblioteca
digital combina a estrutura e a coleta da informação, tradicionalmente usada por
bibliotecas e arquivos, com o uso da representação digital tornada pela informática”.
Nas bibliotecas convencionais há vários exemplares de livros para os seus
leitores. Como apresentado no pensar de Cunha (2008, p.4 e 5), “a biblioteca
convencional é aquela em que a maioria dos itens do seu acervo é constituída de
documentos em papel. Ela existe desde a invenção da escrita”.

As bibliotecas digitais não contêm só artigos e livros, como sugere Drabenstott
e Burman (1997): “também há disponibilidade infinita das coleções, conteúdos e
arquivos transferíveis quantas vezes forem necessárias, sem constrangimento,
arquivos cobrindo textos na íntegra, multimídia, imagens digitais, audiovisuais,
animações, arquivos comuns”.
A biblioteca digital veio para melhorar a busca pela leitura, pois a biblioteca
tradicional sofre alguns problemas, como exposto na perspectiva de Cunha (1999,
p.259): “as bibliotecas tradicionais convivem com problemas derivados da necessidade
de instalações e áreas físicas suficientes tanto para armazenar seus acervos como
para prover serviços a seus usuários”.
Para Cunha (2008, p.8), “a ênfase do foco da biblioteca digital é maior no
acesso e menor na coleção”. Com isso, as bibliotecas digitais veem ampliando seus
conteúdos cada vez mais para seus usuários.
A nova biblioteca é um meio de interconectividades, como proposto pelos
autores Drabenstott e Burman (1997):
São caracterizados vários novos aspectos de tecnologias como
postos-chave da biblioteca digital: interconectividade; poderosas estações de
trabalho; disponibilidade de computadores; novas formas de comunicação não
representadas em papel; informação estruturada; mídia integrada; novas
formas de discursos.

Segundo Cunha (1999, p.265), “as bibliotecas, em todas as épocas, sempre
foram dependentes de tecnologia da informação”. No século XXI as informações são
cada vez mais rápidas transmitidas e para Drabenstott e Burman (1997): “com a
biblioteca digital, a busca da informação e a comunicação interpessoal acontecem na
própria casa, escritório, departamento e/ou em qualquer que seja o local de acesso à
informação para a conveniência do próprio usuário”.
O uso da biblioteca digital com alunos de Ensino médio justifica-se pelo exposto
por Prensky (2001), os nativos digitais nasceram em um contexto no qual o acesso à
diversidade de recursos digitais (onlines e offlines) tornou-se uma constante para a

maioria deles que dominam esses recursos sem muitas dificuldades, o que nem
sempre acontece com os docentes. Docentes precisam trabalhar o dia todo em
jornadas exaustivas, nem sempre sobre tempo para poder aprender e/ou pesquisar
algo diferente – recursos ou conteúdos.
Mediante a legislação sobre educação escolar no Brasil, ou seja, pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394-96, em seu artigo nº22,
entende-se que o ensino médio tem por finalidade o desenvolvimento do indivíduo,
assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania,
fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
O documento Ensino Médio inovador (2009, p.16) pressupõe uma perspectiva
de articulação interdisciplinar, voltada para o desenvolvimento de conhecimentos saberes, competências, valores e práticas. Considera ainda que o avanço da qualidade
na educação brasileira depende fundamentalmente do compromisso político e da
competência técnica dos professores, do respeito às diversidades dos estudantes
jovens e da garantia da autonomia responsável das instituições escolares na
formulação de seu projeto político pedagógico, e de uma proposta consistente de
organização curricular.
A citação acima, nos remete a ideia de Prensky sobre atender e interagir com os
nativos digitais, do mesmo modo, destaca a necessidade de o docente desenvolver,
também, a competência tecnológica, no sentido de auxiliar o processo ensinoaprendizagem dos alunos.
Ainda no mesmo documento, encontramos que cada escola de ensino médio
precisa ajustar seu plano, entre outros detalhes, não menos importante, destacamos
aqui os que estão em afinamento com esta pesquisa promover a valorização da leitura
em todos os campos do saber, desenvolvendo a capacidade de letramento dos alunos.
(Brasil, 2009, p.19)
De acordo com Tonelli, Sousa & Coradini (2016, s/p)

Como forma de incentivo e inserção das Tic’s no espaço escolar,
governo tem desenvolvido diferentes ações. Por meio da portaria 522 de 9 de
abril de 1997, o Ministério da Educação e do Desporto criou o Programa
Nacional de Informática na Educação (Pronto) que em 2007, com o Decreto no
6.300, foi ampliado, tornando suas ações e objetivos mais específicos quanto
ao uso pedagógico das Tic’s nas redes públicas de educação básica, tais
como: formação de professores, disponibilização de conteúdos educacionais,
provimento de infraestrutura para os laboratórios de informática, suporte
técnico e manutenção dos equipamentos do ambiente tecnológico do
Programa quando findar o prazo de garantia da empresa fornecedora
contratada.

Para a efetiva inclusão digital por meio da inserção das Tic’s nas escolas
públicas, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Proinfo tem implantado
vários programas e projetos educacionais como: Portal Domínio Público, Linux
Educacional, Banda Larga nas escolas, Um Computador por Aluno (Prouca), Tablets
Educacional, Portal do Professor, Projetor Proinfo, Laboratório Proinfo.
Todos os usuários de computadores, celular que possuam internet podem
acessar a biblioteca Domínio Público (lançado em novembro de 2004). Esse portal
disponibiliza aos seus usuários: obras literárias, artísticas e cientificas (na forma de
textos, sons, imagens e vídeos).
Desta forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento da educação
e da cultura, assim como, possa aprimorar a construção da consciência social, da
cidadania e da democracia no Brasil.

2.

METODOLOGIA
Foi realizado um estudo descritivo, conforme Gil (2002 p.42)
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados,
tais como o questionário e a observação sistemática.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do UNIFATEA,
conforme Parecer Consubstanciado nº 1.535.671.
Participaram desta pesquisa dez professores que atuam em ensino médio e
fundamental de uma escola estadual. A escola está localizada no interior do Estado de
São Paulo, em um município do Vale do Paraíba do Sul.
Os dados foram coletados por meio de questionário preparado pelos
pesquisadores que continha oito questões abertas e fechadas. A análise dos dados foi
realizada de formas quantitativa e qualitativa.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos dez sujeitos entrevistados, sete são do sexo feminino e 3 do sexo

masculino. Em relação ao tempo de serviço constatou-se que dois sujeitos lecionam de
11 a 20 anos e oito há mais de 20 anos. Em relação a jornada de trabalho, oito sujeitos
possuem jornada básica e 1 atua com jornada integral, um sujeito não respondeu. As
disciplinas que os docentes, sujeitos desta pesquisa, lecionam são: Ciências e
Química; Geografia; Biologia; Matemática; História; Língua Portuguesa.
Pode-se afirmar que o universo de sujeitos dessa pesquisa tem a maior parte
feminina, com mais de 11 anos de experiência no magistério.
Indagou-se aos sujeitos se eles possuem o hábito de ir à biblioteca (escolar e
fora do ambiente escolar), um sujeito disse que não vai à biblioteca. Solicitou-se que
justificassem a ida à biblioteca. Os resultados encontrados foram: leitura de livros

didáticos; pesquisas e aperfeiçoamento; pesquisar novas informações e completar as
atividades necessárias que os livros didáticos não contemplam; busco conteúdo
diversificados para facilitar minha metodologia; para atualização e por gostar de ler;
com pouca frequência, somente para pesquisas de atividades diversificadas; com
pouca frequência, mas sei que teria que ser mais frequente; Procuro sempre estar
muito atualizado; por vários motivos: como por exemplo, gostar de ler e precisar
pesquisar; utilizo normalmente pesquisar na internet, empresto alguns livros.
Segundo Correa et. all (2002, p.110), a biblioteca escolar deve ser
compreendida:
Como importantíssimo instrumento de apoio didático-pedagógico e
cultural, levando em consideração a grande proximidade dela com o processo
de ensino-aprendizagem, onde está necessita estar inteiramente ligada aos
esforços dos educadores e não apenas constituindo um apêndice para a
escola.

Considerando a definição de biblioteca acima, os sujeitos tiveram que responder
se na escola em que trabalham há biblioteca. Um sujeito registrou que não há,
acredita-se que seja o mesmo que escreveu que não vai à biblioteca. Destacamos que
a escola possui uma biblioteca, tem funcionário para atendimento aos alunos durante
todo o período escolar.
A formação docente deve ser processo contínuo, este processo necessita
capacitar, auxiliar o docente no desenvolvimento/aprendizagem de outras habilidades,
destacamos aqui as habilidades tecnológicas, de modo que o docente possa auxiliar
diferentes recursos tecnológicos, afinal seu aluno já faz o uso.
Correa et. all. (2002, p.111-112) explica que,
O documento que determina os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997) pressupõe que o aluno “saiba utilizar diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos”. Contudo, o que
se verifica na prática é que muitas crianças acabam sendo marcadas por
experiências negativas em relação à biblioteca escolar, as quais, por vezes,
são carregadas por toda vida.

A questão seguinte explicava que com o advento da internet a biblioteca
também mudou e indagava se os sujeitos conheciam o Portal Domínio Público. Nove
sujeitos não conhecem o portal e um sujeito conhece. Após esta questão foi orientado
ao sujeito que: Se sua resposta foi afirmativa, responda as questões 6 e 7. Se a sua
resposta foi negativa, responda à questão 8.
O docente que conhece o portal utiliza para pesquisa de assuntos diversos, não
explicou o que quis dizer com o quê? afirmando indicar aos alunos.

Os demais

docentes assinalaram que pretendem conhecer e utilizar o portal.
O uso de TIC é apoiado documentalmente, como exposto no referencial teórico.
Com a pesquisa realizada com os sujeitos percebe-se que os sujeitos não utilizam o
portal, embora um sujeito tenha afirmado que conhece não explicitou como utiliza este
portal.
Considerando como Prenky (2001) a necessidade em atender os nativos digitais
por meio do uso de recursos tecnológicos, no quesito de uso de biblioteca virtual –
Portal Domínio Público, não aconteceu.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os sujeitos não utilizam o portal domínio público por não

conhecerem. Desta forma, sugere-se verificar como o portal é divulgado aos docentes
de escolas públicas. A biblioteca digital é um meio importante de leitura, pois nem
sempre temos um tempo para ir à biblioteca. Poderíamos ter um leitor com habilidades
ampliadas, chamadas de leitor midiático ou letrados digitais. Considera-se o letramento
digital processo em que professores e alunos se apropriam crítica e criativamente da
tecnologia, dando-lhe significados e funções, em vez de consumi-la passivamente.
Considerando que a era digital solicita dos seres humanos o desenvolvimento
de habilidades de comunicação, auxilia-nos a aprender de forma independente, ou
ainda, diversas habilidades de pensamento; o não uso de biblioteca digital e outros
recursos tecnológicos de forma crítica pode formar telespectadores midiáticos digitais.

Embora esta pesquisa tenha sido realizada com docentes do ensino médio, a
sugestão se estende a todos os níveis de ensino, com o intuito de realizar um
mapeamento sobre o uso recurso tecnológico digital - Portal Domínio Público na
formação do leitor digital
Sugere-se ainda, tendo em vista a variedade de material a ser utilizado, a
criação de propostas de uso do portal para docentes, bem como por meio de cursos
em EAD.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo propor uma discussão e análise da cobertura jornalística sobre
codependência química, principalmente na internet. A codependência é um termo recente que está
sendo conceituado e definido por profissionais e especialistas da área. Trata-se da dependência de um
indivíduo em relação ao outro que é usuário de substâncias químicas. Assim como o dependente
químico necessita de acompanhamento e tratamento, o codependente também precisa. Porém, ainda
falta conhecimento e informações sobre o assunto. Diante disso, o jornalismo, em sua função social,
pode ser a ferramenta para que a temática seja amplamente divulgada. No entanto, na análise do
trabalho, é possível constatar que apesar da dependência química ter o seu espaço na mídia, esse
mesmo espaço não é dado para a codependência. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica e
análises de quatro reportagens publicadas em grandes veículos de comunicação no ano de 2017.
Palavras-chave: Codependência; Dependência química; Jornalismo.

ABSTRACT
This work aims to propose a discussion and analysis of journalistic coverage on chemical
codependency, mainly on the internet. Codependency is a recent term that is being conceptualized and
defined by professionals and experts in the field. It is the dependence of one individual on the other who
is the user of chemical substances. Just as the chemical dependent needs follow-up and treatment, so
does the codependent. However, there is still a lack of knowledge and information on the subject. Faced
with this, journalism, in its social function, can be the tool so that the theme is widely disseminated.
However, in the analysis of the work, it is possible to verify that although the chemical dependency has
its space in the media, this same space is not given for codependency. The methodology used was
bibliographic research and analysis of reports published in large communication vehicles.
Keywords: Codependency; Chemical dependency; Journalism .

1. INTRODUÇÃO
Os jovens têm acesso às drogas e álcool cada vez mais cedo. De acordo com
os dados do Guia Prático de Orientação sobre o consumo de bebidas alcoólicas,
lançado em 2017 pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a ingestão precoce de
álcool é a principal causa de mortes de jovens de 15 a 24 anos de idade em todas as
regiões do mundo. Cerca de 40% dos adolescentes experimentam algum tipo de
bebida aos 12 e 13 anos de idade. Esse contato é precoce, em uma fase em que não
sabem sobre os efeitos negativos que as bebidas podem trazer. Além disso, o álcool
pode ser a porta de entrada para outras drogas.
Não há possibilidade de saber quais pessoas correm o risco de se tornarem
dependentes químicos, que farão somente o uso experimental ou ocasional. Sabe-se
que a experiência adiantada pode antecipar o desenvolvimento do vício e trazer sérios
agravantes.
A dependência química é um problema social, que pode ser causada por fatores
biológicos,

psicológicos

e

sociais,

como

desestruturação

familiar,

falta

de

oportunidades ou até mesmo pela falta de informação e suas consequências podem
desencadear uma série de problemas, como a codependência.
O termo codependência química ainda é desconhecido por muitos, já que
grande parte de estudos e tratamentos são direcionados apenas para o dependente
químico, relegando-se os impactos da doença aos familiares e pessoas próximas. O
codependente também necessita de apoio, ajuda e até mesmo tratamento para lidar
com a situação.
Tendo em vista que o jornalismo é de extrema importância para a sociedade,
pois além de informar, educa e influencia diretamente a opinião pública, utilizá-lo como
ferramenta para trazer esclarecimentos sobre temas ainda desconhecidos é
fundamental. Este trabalho propõe uma análise para verificarmos o espaço dado ao
assunto nos canais jornalísticos.

1.1. Codependência química
Uma pesquisa realizada em 2013 pelo INPAD (Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia Para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas) revela que 5,7% dos
brasileiros são dependentes de álcool e drogas (maconha e cocaína), o que representa
um universo de 8 milhões de pessoas viciadas em todo país. O levantamento também
estimou que pelo menos 28 milhões de pessoas no Brasil vivem com um dependente
químico, levando em consideração uma média de 3.5 pessoas por domicilio. Esse foi o
primeiro estudo de âmbito nacional focado nas famílias em relação à dependência
química.
Grande parte das pesquisas, levantamentos e estudos que abordam a
dependência química considera apenas o indivíduo dependente, deixando de lado a
família e os efeitos negativos sofridos pela mesma devido ao vício de um de seus
integrantes.
Podemos considerar essa informação para entender o porquê a codependência
ainda não ser amplamente discutida e devidamente conhecida. Como afirma Carvalho
e Negreiros:
Em se tratando da temática da dependência, muitos estudos são
direcionados somente ao dependente e isolam pessoas próximas que recebem
influências e sofrem diariamente por manter este relacionamento, que as
fazem esquecer de suas próprias preferências e prioridades. (CARVALHO E
NEGREIROS, 2011, p.140)

A codependência química é um termo recente que ainda está sendo estudado
por terapeutas e especialistas. Há várias definições que tentam construir o conceito,
que surgiu nos Estados Unidos, em 1940, quando as esposas dos fundadores do AA
(Alcoólicos Anônimos) perceberam que mesmo não sendo alcoólatras precisavam de
ajuda. Elas criaram um grupo para compartilhar suas vivências com os maridos que
sofriam com o alcoolismo, fundando o Al- Anon.
Beattie (2007) conta em seu livro Codependência nunca mais sua história como
dependente e codependente química e como ajudou outros codependentes, já que
atuou na área como assistente social em 1976, período em que viciados começavam a

ser classificados como dependentes. Naquela época, em Minnesota, os viciados e
alcoólicos já haviam se tornado dependentes químicos, suas famílias e amigos haviam
se tornado outros significantes. (BEATTIE, 2007, p. 13). Foi em 1980 que o termo
ganhou espaço na área de terapia, porém ainda não tinha definido suas
especificidades. (BEATTIE, ZAMPIEIRI, GONÇALVES)
Para entender esse conceito, é necessária a compreensão do que é a
dependência, pois, a partir do momento em que há um indivíduo querendo ajudar um
amigo ou familiar que é dependente, ele pode se tornar um codependente. Na maioria
das vezes, é nesse momento que um vínculo emocional é criado e os sentimentos e
sensações ficam ligados ao comportamento do dependente. Como aponta Carvalho e
Negreiros (2011 p.139): "A codependência é uma condição especifica de âmbito
psicológico, comportamental e emocional, que se caracteriza por uma dependência
excessiva de um indivíduo em relação ao outro."
Em sua obra “Codependência: o transtorno e intervenção em rede”, a psicóloga
Maria Aparecida Junqueira Zampieiri reconhece que não há definição cientifica para o
codependente e que ainda merece muitos estudos para que possa ser reconhecida
como doença ou ter um consenso sobre sua definição, no entanto, a autora o define
como “a pessoa que convive de forma diretamente com alguém que apresenta alguma
dependência química e, em especial, ao álcool. ” (2004, p. 63)
E assim como a dependência, a codependência tem uma série de
características. Miranda (2015), assim como outros autores que abordam o tema,
defende que o conceito ainda está sendo construído e para entendê-lo é importante
analisar comportamentos. A seguir, destacam-se os principais apontados por Miranda:
negação, culpa, obsessão por controle, excesso de responsabilidades assumidas,
dificuldades em dizer não, problemas na comunicação, necessidade de agradar e falta
de imposição de limites. Além disso, há os sentimentos constantes como auto piedade,
raiva, medo, vergonha, solidão, decepção, tristeza, impotência e desespero.
Beattie (2007) relaciona as atitudes do codependente ao triangulo de dramas,
defendido pelo Doutor em medicina, Sthephen Karpman. Nesse contexto, lhe é

atribuído três papeis, o de vítima, salvador e perseguidor. Miranda (2015, p.25)
também defende a teoria e explica esse processo:
O salvador é o tomador de conta, que tudo resolve que tudo conserta
que ajuda a todos, que não deixa que a vítima faça o que pode fazer por si
mesma. Mas, rapidamente passa a ser perseguidor quando a vítima não lhe é
grata pela ajuda oferecida, por não ter saído tudo como ele queria, por ter feito
mais do que devia, então fica raivoso. Quando pensa que todos os esforços
foram em vão, ressente-se e volta ao papel principal: a vítima.

Esses relacionamentos codependentes são observados dentro do âmbito
familiar entre filhos e pais, irmãos, e na maioria das vezes entre casais. Apesar de ser
presente em relações conjugais, não se pode dizer que o homem sempre está no
papel de dependente e a mulher como codependente. Zampieri (2004, p.67) sustenta
que não se trata de uma doença masculina ou uma condição feminina, não há um
padrão definido, e tanto um como o outro podem assumir diferentes papéis.
É importante compreender o codependente e ajudá-lo, para que o tratamento
como o dependente em si seja eficaz. Pois, em busca de salvar o outro, a família pode
buscar suas próprias alternativas para livrar seu membro das drogas ou alcoolismo.
Em atitudes desesperadas, são levados a tomar atitudes inapropriadas, que
prejudicam o tratamento. Mas para que se tenha essa consciência, é necessário que o
assunto esteja em pauta. Dessa forma, vamos analisar como a temática é trabalhada
na mídia online.

1.2. Análise e discussão: cobertura jornalística x codependência
Ao fazer uma pesquisa rápida pelo Google (buscador da internet) com o termo
codependência são apresentados nas primeiras páginas apenas trabalhos científicos e
pesquisas sobre o assunto (além das propagandas de clínicas de reabilitação para
dependentes). Ao buscar em "notícias" ainda com o termo, são exibidas matérias de
diferentes portais. Porém, os maiores portais de notícias trazem um número pequeno
de materiais midiáticos relacionados ao tema, e ao fazerem a abordagem, tratam de
maneira superficial, sem muitos detalhamentos. Há matérias que tratam sobre o

assunto,

são

codependência.

aprofundadas, porém
Como

em nenhum momento fala-se

podemos examinar na

reportagem da

sobre a

BBC1 (British

Broadcasting Corporation), intitulada "Por que comprei heroína para dar à minha filha
dependente" e publicada em março de 2017. A reportagem traz o relato de uma mãe,
que conta como comprou drogas para sua filha quando estava em uma crise de
abstinência.
Ela estava encharcada de suor, vomitando, chorando, histérica,
tremendo. Sentia-se terrivelmente mal, completamente desesperada. Eu tinha
a sensação de que estava presa em um canto, como se não houvesse mais
nada que pudesse fazer. Daí, falei com ela: existe alguma maneira de
resolvermos isso na rua? Eu não comprei heroína pessoalmente. Só dirigi meu
carro para um local e quando chegamos lá, ela saiu, se injetou e voltou. Mas
de alguma forma, senti algo estranho comigo mesma, porque fiz algo que
nunca me imaginaria fazendo.

O depoimento acima mostra claramente a ação de uma mãe codependente que
após várias experiências negativas e tentativas frustras, tentou aliviar o sofrimento da
filha, para que pudesse ser aliviada de seu próprio sofrimento. Porém, em nenhum
momento, foi falado sobre codependência. Sabemos que o termo ainda está em
construção, porém há sinais claros que se trata de uma mãe codependente, que sente
os malefícios da heroína em si própria. Pode ser que o termo não tenha sido citado,
pela falta de conhecimento ou até mesmo porque não identificaram e relacionaram os
problemas como consequências da codependência, o que revela a falta de
conhecimento jornalístico sobre o tema, neste caso.
Especialistas da área criticam a cobertura generalizada sobre o assunto,
Laranjeira, Jungerman e Dunn (2012, p.7), afirmam que “se por um lado o assunto
drogas está em nosso dia a dia, por outro a qualidade das informações que permeiam
esse debate é por demais superficial, sem credibilidade cientifica e rica de calor
ideológico. ”

1

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-39261657. Acesso em 25 mar. 2017

Outro exemplo é a reportagem do portal G1, publicada no dia 20 de junho de
2017, intitulada Quebrava a casa e agredia todo mundo, justifica mãe por acorrentar
adolescente viciada em drogas. O material conta a história de uma mãe de 43 anos, de
Sorocaba (SP), que na tentativa de afastar a filha adolescente das drogas, deixou a
jovem acorrentada durante 43 dias. A mulher chegou a ser detida pela atitude radical.
Ao longo do texto, o repórter Carlos Dias fala sobre o drama da mãe com a situação da
filha dependente, que apresenta comportamentos agressivos e narra o sofrimento de
uma mãe que vivencia os efeitos das drogas na própria família.
A rotina da família foi comprometida e a mãe teve que abandonar o
emprego para tentar resgatar a filha do mundo das drogas. A vida parou. Não
tenho com levar os filhos na escola, na creche, e mal consigo comer. Sem
renda, a mulher passou a vender latinhas e ganha cerca de R$ 20 por semana,
mas o trabalho de percorrer ruas em busca das embalagens também foi
interrompido devido aos ataques da filha, que começaram há cerca de dois
meses.

Esse pode ser mais um exemplo de codependência química, em que conforme
as teorias e conceitos apresentados manifestam-se em uma mãe que abre mão da
própria vida para tentar resgatar a filha, com atitudes desesperadas e radicais e ainda
recebe o cruel julgamento da sociedade (ela foi denunciada e detida). Como no outro
exemplo citado, em nenhum momento aborda a questão da codependência, nem
tampouco se fala de tratamento para a mãe, apenas para a jovem. O que mais uma
vez evidencia que quando a dependência química é discutida, o foco é apenas para o
usuário e o codependente não recebe o mesmo tratamento.
Nesse sentido, o jornalista falha, deixando de atender a outro público que assim
como o usuário precisa de ajuda e orientação e informações sobre essa condição.
Além dos dois exemplos anteriores, o problema se repetiu também durante a
Operação Cracolândia, realizada no dia 21 de maio de 2017, que ganhou grande
repercussão na mídia.
Analisando algumas reportagens de veículos importantes, como Portal G1 e o
site do jornal “Folha de S. Paulo”, podemos observar que falta uma abordagem mais

especifica sobre a família e codependência no contexto apresentado. O portal G1,
divulgou uma outra matéria sobre o assunto, intitulada: Familiares tentam encontrar
dependentes químicos após ação na Cracolândia 2. Ao ler a reportagem, você
acompanha o relato de um pai que procura pela filha e de um dependente que tenta se
reaproximar dos familiares, porém a matéria é curta e não permite ao leitor entender o
contexto familiar nessa situação, pois não há nenhum especialista e nenhuma fonte
explicando como pais, filhos e cônjuges reagem e sofrem com o problema.
No site do Jornal Folha de S. Paulo3, a matéria: Mãe reencontra filho na
cracolândia após reconhecê-lo em reportagem, conta a história de um reencontro entre
mãe e filho dependente, o relato apresentado é um pouco mais extenso do que o
anterior, porém assim como outro, peça ao contar a história de forma superficial e
deixando de explorar e ter um olhar mais crítico sobre a situação daquela mãe. Alguns
pontos poderiam ser abordados, visando dar um enfoque para a família, como por
exemplo, respondendo as seguintes perguntas: Qual era situação da mãe enquanto o
filho estava desaparecido? Ela teve algum transtorno psicológico? Ela recebeu auxilio
de algum órgão? Quais foram as mudanças na sua vida, após o filho sair de casa?
Essa mãe é uma codependente? E é nessa última pergunta que direcionamos nossa
atenção, já que em nenhuma das matérias analisadas, o termo foi citado.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frequentemente, vemos produtos de comunicação que propagam o consumo
de drogas lícitas, como por exemplo, o álcool, cigarro e medicamentos com efeito
calmante. A mídia ainda nos dias atuais exerce grande influência no cotidiano, ela
impacta na opinião pública e impõe a agenda de discussão. A tudo isso associa-se a
credibilidade que possui, principalmente no meio jornalístico, apesar das mudanças

2Informações

disponíveis em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/familiares-tentam-encontrar-

dependentes-quimicos-apos-acao-na-cracolandia.ghtml Acesso em: 23 jun. 2017.
3

Informações disponíveis em : http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1888121-mae-

reencontra-filho-na-cracolandia-apos-reconhece-lo-em-materia-da-folha.shtml Acesso em: 23 jun. 2017.

culturais e comunicacionais que vem acontecendo.

Diante desse contexto surge a

obrigação do jornalismo, como parte relevante da mídia, cumprir seu papel, que de
acordo com Jay Rosen é de reforço da cidadania. A partir do presente entendimento, o
profissional tem a indispensabilidade de tratar de assuntos sociais, ainda não
conhecidos e divulgados, como a codependência química. Porém, assuntos como
esse, devem ser pesquisados e apresentados de forma clara e humana, para que
possam promover o conhecimento de forma adequada. Na análise proposta no
trabalho, ficou claro que há um déficit na cobertura jornalística neste sentido. Quatro
reportagens de grandes veículos com cobertura nacional, não trataram sobre o
assunto. Logo, podemos afirmar que é necessário que profissionais novos e antigos
apresentem o tema, a fim de conscientizar e levar conhecimento, sempre tendo em
consideração os princípios da profissão, como veracidade, imparcialidade e acima de
tudo coerência.
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RESUMO
O artigo apresenta um experimento da criação de jogo de tabuleiro sobre conteúdo de História
por pedagogos. O jogo foi realizado com um grupo de alunos do ensino fundamental II. Os sujeitos
participam de atividades para acelerar o aprendizado. Tem-se como resultado que os sujeitos gostaram
da forma diferenciada da atividade; a organização/criação do produto precisa ser realizada de forma
interdisciplinar.
Palavras-chave: Lúdico; infância; brincar; aprendizagem; tabuleiro.

ABSTRACT
The article presents an experiment in the creation of a board game about history content by
pedagogues. The game was performed with a group of elementary students II. Subjects participate in
activities to accelerate learning. It has been as a result that the subjects liked the differentiated form of
the activity; the organization / creation of the product needs to be carried out in an interdisciplinary way.

Keywords: Playful; childhood; play; learning; board.

1. INTRODUÇÃO
É na infância que surge a vontade de brincar, a brincadeira, a música, o
brinquedo e os jogos trazem o mundo para a realidade infantil, desenvolvendo assim
potencialidades e inúmeras habilidades, na brincadeira a criança imagina, cria, recria,
associa e se descobre.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(1998, p.29), nos diz:
O professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e
estabilizam

aquilo

que

sabem

sobre

as

mais

diversas

esferas

do

conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva
não se deve confundir situações nas quais se objetiva determinadas
aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes explicitas com
aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma maneira
espontânea e destituídos de objetivos imediatos pelas crianças. Pode-se,
entretanto, utilizar os jogos, especialmente àqueles que possuem regras, como
atividades didáticas.

Neste sentido o jogo possibilita, no momento do brincar, que a aprendizagem
seja efetiva, pois a criatividade é aguçada, nessa brincadeira é trabalhado o pensar,
raciocinar, descobrir, persistir, interagir, socializar, criar e recriar. Ao brincar a criança
fortalece suas relações interpessoais, produzindo a capacidade de trabalhar
individualmente e em grupo.
De acordo com RIZZI (1997), os jogos podem ser de exercício sensório-motor;
simbólico; regras, sendo que o do exercício sensório-motor: constitui-se em repetição
de gestos e movimentos simples como agitar os braços, caminhar, pular, ao descobrir
suas funções, há um sentimento de felicidade. Jogos Simbólicos: Consiste em
satisfazer a vontade da criança por meio de uma transformação do real em função dos
desejos, portanto, tem a função de assimilar a realidade, a criança incorpora a seu
mundo, objetos, pessoas ou acontecimentos significativos e os reproduz por meio de
suas brincadeiras. Jogos de faz de conta que possibilitam a criança sonhar e fantasiar
revelando angústias, conflitos e medos, nessa modalidade de jogo é aliviado tensões e
frustrações são muito importantes que os docentes trabalhem diferentes tipos de

sentimentos. Jogos de Regras: é o jogo que possui suas regras bem definidas se
caracterizando pela existência de uma série de normas impostas pelo grupo, sendo
que quem as desrespeita é penalizado.
Ainda segundo PIAGET (1978). A criança pensa de maneira diferente em cada
etapa da vida. Para Piaget isso ocorre devido as fases do desenvolvimento da criança,
e se apresentam em sequência, esses estágios não devem ser interrompidos nem
atropelados, já que uma etapa é a preparação para a outra. Isso acontece também
com os jogos. Em cada etapa do desenvolvimento da criança um tipo de jogo se
apresenta mais adequado. A criança tem que ser compreendida como um ser em
formação, nesse contexto é importante que os professores fomentem a prática do jogo,
aperfeiçoando o desenvolvimento infantil.
Enquanto a criança se desenvolve física, psíquica e socialmente, por meio da
brincadeira, que também auxilia no controle da agressividade e organização de sua
rotina, suas convivências diárias, diante disso um brinquedo passa a se transformar
em ferramenta facilitadora para que a aprendizagem ocorra.

O docente precisa

compreender que brincar para criança deve ser uma fonte de saber auxiliando seu
desenvolvimento integral.
Enquanto a criança brinca ela imagina, faz de conta e se liberta. Os jogos
facilitam o raciocínio matemático, proporciona a socialização e a obediência a regras.
O aprendizado, por meio da brincadeira é significativo, principalmente se explorado
devidamente na alfabetização. É fundamental que o professor saiba organizar espaços
e brincadeiras que proporcionem satisfação e consequentemente aprendizagem.
O professor deve atuar como mediador, explorando esse momento deforma
consciente, direcionando todas as atividades de maneira a estimular a aprendizagem,
valorizando não só o resultado da atividade lúdica, mas a própria brincadeira, o
simples ato de brincar, a experiência vivida e as descobertas realizadas durante todo o
processo.
Segundo VIGOTSKY (1994), brincar deve ser encarado como coisa séria, na
brincadeira não deve haver trapaça, mas sim sinceridade, engajamento voluntário e
doação. Com a brincadeira a criança aprimorará a sua concentração/atenção.

Segundo Piaget apud Cunha (2001, p.7) “Cada vez que ensinamos algo a uma
criança, estamos impedindo que ela descubra por si mesma, por outro lado aquilo que
permitimos que ela descubra por si mesma permanecerá com ela”. Portanto, o brincar
deve ser uma atividade livre, repleta de fantasia. O lúdico exerce uma influência
positiva em todas as fases do desenvolvimento infantil, inclusive na escola. Para a
criança o brincar é uma necessidade relativamente importante, tanto quanto comer e
vestir, fazendo parte da essência da infância, e deve ser sem dúvida, uma ação
prazerosa na educação infantil.
O lúdico está presente na construção do processo de ensino e aprendizagem na
educação infantil, que é de suma importância, fazendo deste assunto um fator
primordial a ser trabalhado por todos os pedagogos, professores, comunidade, escola
e familiares que tenham a intenção de educar, sabendo que isto não se limita a
repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas sim ajudar a criança a
tomar consciência de si mesma, dos outros e da sociedade. A atividade em que em
que a brincadeira está presente torna o ambiente da aprendizagem bem mais
enriquecedor, pois, o ato de educar não está restrito simplesmente a um quadro de
escrever e uma carteira onde o aluno fica sentado, vai muito além da transmissão de
conhecimento.
Segundo MALUF (2003), o brincar proporciona a aquisição de novos
conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das
necessidades básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor,
social, emocional e cognitivo.
Nesse sentido o profissional docente deve valorizar a introdução dos jogos na
escola, pois para as crianças o brincar é a principal atividade do dia. Quando a criança
aprende brincando, há uma maior facilidade de apropriação de conhecimento. A
criança é um ser espontâneo e a brincadeira deve ser aplicada dentro dessa
espontaneidade, a criança brinca por prazer e porque sente vontade de brincar, com
isso está expressando seus sentimentos e desejos.

2. DESENVOLVIMENTO
A humanidade busca sempre estar se inovando, e a cada dia, nós, seres
humanos conseguimos entender e ver o quanto isso contribuir para a nossa própria
evolução. Atualmente na sala de aula, nos deparamos com as diversidades sociais,
culturais, raciais, etnias, gêneros, religiosas, etc. E hoje com a tecnologia, de fácil
acesso para a maior parte da população, um quadro de giz e um professor, não são o
suficiente para atrair a atenção dos alunos. É necessário diversificar as metodologias
de ensino, buscando resgatar o interesse e o prazer do aluno pelo aprender.
Os jogos pedagógicos têm a sua importância, pois proporcionam ao aluno uma
situação de ensino-aprendizagem, aumentando assim a construção do conhecimento,
trabalhando com as atividades lúdicas e divertidas, desenvolvendo a ação ativa e
motivadora de todos com a aula.
É importante que os jogos pedagógicos sejam utilizados como instrumentos que
auxiliem no conteúdo aplicado pelo professor. Em contrapartida, os jogos devem ser
positivos, transformando disputas saudáveis, momentos divertidos, e de uma forma
discreta, desenvolver outros caminhos de aprendizagem que facilite a compreensão da
matéria aos alunos.
Para que essa prática de certo, é necessário que haja uma relação com a
aprendizagem e uma união, tanto do professor, quanto do aluno. E nesta união,
ambos, professor e aluno estarão sendo inseridos no processo ensino/aprendizagem.
Pois, muitas vezes a necessidade de repassar os conteúdos é tanta que o professor se
esquece que os alunos precisam de muito mais do que só ficar ouvir, escrever e
resolver exercícios. Com os jogos podemos proporcionar a eles momentos de
harmonia, diversão e brincadeiras, tentando propor uma aprendizagem diferenciada,
de convivência saudável.

3. METODOLOGIA
Utilizou se a pesquisa exploratória de modo a atender aos objetivos e problemas
desta pesquisa. Segundo Gil (2008, p.41)
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade
como problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.
Pode-se dizer

que

estas

pesquisas

têm

como

objetivo principal o

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é,
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais
variados aspectos relativos ao fato estudado.

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de ensino fundamental e
médio, com funcionamento de ensino integral, localizada em uma cidade do interior do
Vale do Paraíba do Sul.
Os sujeitos que participaram desta pesquisa são alunos que participam de um
projeto de extensão realizado por uma instituição de ensino superior Salesiana. O
projeto de extensão tem como objetivo auxiliar na melhoria do desenvolvimento da
aprendizagem da leitura e escrita destes sujeitos. Os mesmos frequentam classes do
6º ao 9º ano, são sujeitos oriundos de uma escola de ensino fundamental municipal e
segundo seus professores, estes sujeitos possuem dificuldades em acompanhar o
desenvolvimento das atividades em sala de aula, tendo em vista defasagem de
aprendizagem da leitura e escrita.
Foi criado um jogo de tabuleiro tendo com tema a Biografia Política de Arnolfo
Azevedo, escolheu-se este ilustre, pois o autor é uma figura presente historicamente
no município dos sujeitos.
O jogo contém treze perguntas de múltipla escolha A, B, C e D, conforme Figura
01

Figura 01: Imagem do Tabuleiro

FONTE:https://www.google.com.br/search?q=tabuleiro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
Qqt2m9jWAhVFGpAKHTfrAAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613

Iniciamos mostrando aos alunos uma foto do autor, mas sem dizer que se
tratava de Arnolfo Azevedo e indagamos a eles de quem se tratava a foto exposta no
quadro, provocando a curiosidade. Após os alunos descobrirem o autor; foi feita a
leitura oral do texto biográfico; após a leitura os alunos puderam fazer anotações em
seus cadernos e formaram duplas para começar o jogo.

Os alunos ficaram ao redor da mesa, foram explicadas as regras do jogo, cada
aluno jogou o dado uma vez, e a ordem dos jogadores se deu do resultado do dado, do
número maior para o menor.
Os jogadores escolheram um pião cada um para representá-los no tabuleiro, e o
prime aluno/jogador lançou o dado, após o dado lançado escolheria uma das treze
fichas sobre a mesa para que lhe fosse feita a pergunta referente ao número escolhido,
pergunta lida e alternativas feitas o aluno se juntaria com sua dupla para responder a
pergunta, respondendo corretamente o jogador anda o número de casa obtido no
dado, e cedia a vez para o próximo jogador, respondendo incorretamente o jogador
fica onde está passando a vez para o próximo jogador dar continuidade ao jogo
escolhendo outro número de pergunta, ou permanecendo com a questão anterior.
Depois de finalizarmos o jogo, fomos saber dos alunos o que eles acharam
desse tipo de aula, e maneira do desenvolvimento da aula.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio de metodologias ativas, como os jogos pedagógicos, procuramos
desenvolver as habilidades de cada um, respeitando o "seu saber" cotidiano.
Quando colocamos no quadro a foto do ilustre Dr. Arnolfo de Azevedo, e
indagamos a eles de quem se tratava a foto exposta no quadro, provocando com isso
a curiosidade, e o estímulo investigativo. E assim deu-se início a pesquisa, um aluno
disse Conde Moreira, outros disseram Pedro Álvares Cabral, e nós fomos dando dicas
de alguns lugares da cidade que trazem o nome do autor, como, escola e praça, na
busca de surgir algo de suas memórias associativas, mas pudemos observar com isso
que os alunos não fazia idéia de quem se trava na fotografia.
Porém, depois de um tempo um dos alunos respondeu timidamente, em tom de
voz baixa e interrogativo: - Arnolfo Azevedo?
Á partir da descoberta do aluno ao adivinhar o autor da foto, iniciou-se a leitura
oral do texto biográfico impresso em uma folha A3, os alunos escutaram atentos e
curiosos, após a leitura o texto foi colocado no quadro branco ao lado da foto de
Arnolfo Azevedo.

Foi entregue aos alunos seus cadernos para uma possível anotação sobre a
leitura, eles tiveram um determinado tempo para irem até o texto e colherem as
informações que achassem relevantes.
O momento da consulta do texto de Arnolfo Azevedo disponibilizado no quadro
branco chamou muita atenção, devido à concentração dos sujeitos ao ler e escrever o
que era mais pertinente.
Após o trabalho de consulta os alunos foram orientados a formarem duplas,
obtivemos quatro duplas, em seguida foi necessário que elegessem um da dupla para
se dirigir ao meio da sala para que o mesmo representasse a sua dupla, onde
permanecia uma carteira escolar, com o um tabuleiro, treze fichas numeradas de 1 ao
13, um dado e quatro piões.
O jogo se desenvolveu de forma divertida e com muita interação, os alunos se
sentiram felizes, pois despertou a união entre eles, ao discutirem e responderem as
questões juntos. Foi despertando a capacidade de desenvolvimento do pensamento,
do cognitivo, da relação interpessoal, se tornou um momento de muita interação,
pertinente para a compreensão de tudo que estava acontecendo, sendo norteada de
muito aprendizado, e muita interação, uma experiência única para eles, pois os alunos
compreenderam que o jogo foi à melhor forma de aprendizagem que permeou a vida
deles até o momento. Não conseguimos chegar ao fim do tabuleiro pelo número de
questões insuficientes, porém as crianças queriam mais perguntas, porque gostaram
do jogo.
Ao término do jogo, perguntamos aos alunos o que eles acharam do jogo, dessa
forma me aprendizagem mais dinâmica. E eles responderam que foi muito divertido
aprender de forma lúdica, gostaram da didática do jogo, alegando que essa é a melhor
maneira de aprender e fixar o que foi aprendido, não é cansativo, e facilita a
aprendizagem, pois ficar só copiando é cansativo. Os alunos até sugeriram trabalhar o
jogo de tabuleiro com Matemática, Português e outras disciplinas.
As respostas obtidas foram positivas, pois os alunos se sentiram bem
aprendendo de uma forma diferenciada e interativa.

5. CONCLUSÃO
Neste momento, de conclusão, cabe frisar que o objetivo principal deste estudo
é o de investigar a importância da utilização de jogos promovendo uma aprendizagem
efetiva. Após, a aplicação do jogo de tabuleiro podemos afirmar que, o jogo produziu
uma aprendizagem concreta; ficando evidente que houve o exercício da mente e, ao
mesmo tempo, ocorreu a evolução da linguagem e dos hábitos sociais, as relações
interpessoais foram fortalecidas, pois com a formação da dupla os sujeitos interagiram
entre si, portanto essa atividade ajudou no desenvolvimento da concentração
estimulando a habilidades de raciocínio lógico, propiciando uma melhor relação entre
os alunos e desenvolvendo o senso de coletividade.
Desta forma, entende-se que os jogos contribuem para a formação geral do
aluno e, sobretudo, é um elemento indispensável para a assimilação dos conteúdos,
essas matérias podem ser assimiladas de forma mais consistente quando os alunos se
interessam pelo assunto. A prática dos jogos é mais interessante e prazerosa para o
aprendizado, pois dá ressignificação para os conteúdos abordados durante o processo
ensino aprendizagem, acontece a integração dos alunos dando oportunidade para
todos participarem ativamente.
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RESUMO
Levando-se em conta que as IST/HIV estão entre os problemas de Saúde Pública mais comum
em todo o mundo e que a informação ainda é um dos meios mais seguros para a prevenção, é preciso
que os acadêmicos de saúde estejam bem informados sobre estes agravos à saúde, a fim de se
resguardarem das consequências de uma relação sexual desprotegida. Este artigo objetiva identificar o
comportamento desses acadêmicos diante das Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs, bem
como os meios de prevenção. Em pesquisa com abordagem quantitativa, com aplicação de questionário
á 37 alunos do 1º período e á 27 alunos do 9º período, com idades entre 17 a 45 anos sendo 59
mulheres e 5 homens de um curso de graduação em enfermagem, em uma instituição de ensino, na
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, SP, verificou-se que tanto os solteiros quanto os casados e/ou
namorando fazem uso de preservativo apenas como contraceptivo, deixando de lado as preocupações
quanto ás IST’s.
Palavras-chave: Conhecimento; Acadêmicos de Enfermagem; Prevenção

ABSTRACT
Taking into account how STD / HIV are one of the most common problem in the public health
around the world and information is still one of the safest ways for prevention, it is necessary for nursing
students to be well informed about these health problems to protect themselves from the consequences
of unprotected sex. This article aims to identify the behavior of academics regarding Sexually
Transmitted Infections (STDs) as well as the means of prevention. In a research with a quantitative
approach, with the application of a questionnaire to 37 students of the 1st and 27 students of the 9th
periods of a nursing graduate course in education in the Metropolitan Region of Vale do Paraiba, SP, it
was verified that the use of condoms only applies as contraceptive method, which points to that both
single and married couples and / or dating use condoms only as contraceptives, leaving aside concerns
about STDs.
Keywords: Knowledge; Nursing Student; Prevention

1. INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta uma das principais epidemiologias de AIDS. Fatores como a
prevenção do HIV no pais, a promoção de sexo mais seguro, visam uma estratégia
especialmente no que diz respeito ao direito de cada cidadão vivenciar plenamente sua
sexualidade, e tendo acesso aos meios mais necessários para realizar o ato sexual de
uma maneira mais segura, e que evite consequências indesejáveis. (Brasil 2008).
Comportamento sexual é qualquer tipo de relação e de caráter sexual, em que o
indivíduo busca algum tipo de prazer. (COSTA,1986).
Comportamento de risco compreende que o sexo desprotegido, relação sexual
sem o uso do preservativo, bem como o fato de ter múltiplos parceiros sexuais, se
tornam fatores preocupantes. (Antunes e Cols, 2002, Marlow e Cols 2001).
Em um estudo entre estudantes universitários da área da saúde, abrangendo
alunos dos cursos de Enfermagem, Odontologia e Farmácia, cujo foco estava voltado
para o conhecimento das medidas preventivas relacionadas à AIDS e outras ISTs,
concluiu-se que, embora os itens citados pelos universitários como medidas
preventivas contra o HIV/AIDS e ISTs se enquadrarem dentro das medidas
importantes para a prevenção, o conhecimento desses universitários sobre a temática,
era precário (GIR, E., ET ALL 1999).
Considerando o universitário da área de saúde como futuro prestador de
cuidados ao portador de HIV/AIDS e outras ISTs, é imprescindível que ele tenha
conhecimentos acerca destas doenças e suas formas de prevenção, a fim de
desenvolver consciência crítica sobre suas atitudes, tanto no que diz respeito às ações
que visam à sua autoproteção, bem como a do seu cliente/paciente, precavendo-se
assim, inclusive, das atitudes antiéticas e não humanísticas (GIR, E., ET ALL 1999).
Por meio da observação e de conversa informal com alunos, especialmente
aqueles do curso de Enfermagem, percebeu-se que os mesmos não se preocupam
muito com a possibilidade de aquisição de infecções sexualmente transmissíveis
(ISTs), porém, não poderiam atribuir essa despreocupação à falta de informação ou
desconhecimento sobre a eminente probabilidade de transmissão dessas doenças.

Sabendo que menos da metade dos brasileiros usam camisinha em relações
sexuais casuais, segundo o Ministério da Saúde (MS), partimos das perguntas: O
universitário de enfermagem se previne contra ISTs'? O aluno adota comportamentos
considerados de riscos? (Brasil 2008).
Diversos são os riscos quando o uso do preservativo é dispensado, A AIDS por
exemplo, que foi apresentada, inicialmente, em 1991, depois do aparecimento de
vários casos de pessoas que apresentavam infecções pouco comuns e neoplasias
raras que só são vistas em estágios tardios da infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana. O vírus do HIV atinge os linfócitos T com receptores CD4. Além disso,
aparece nas pessoas infectadas e em outros fluídos como sêmen, secreções vaginais
e leite materno. É transmitido principalmente nas relações sexuais e no sangue
contaminado. (Superintendência de Atenção Primaria, RJ, 2015)
Os estudos que analisam fatores que podem estar relacionados ao risco de
IST/AIDS ainda são insuficientes, especialmente entre estudantes universitários.
Ressaltam-se algumas pesquisas referentes à percepção de conduta sexual de
universitários. (Maliska I.C.A.; et all, 2007).
Devemos lembrar que enquanto alunos, estes realizam diversas educações em
saúde

e

que

uma

vez

formados,

atuarão

como

educadores

em

saúde

independentemente de onde estejam inseridos. A educação em saúde é uma função
inerente aos profissionais de saúde, e embora aparentemente simples e fácil, é um
processo complexo que envolve numerosos aspectos inerentes ao comunicador, a
comunicação e a audiência para que as metas se tornem factíveis e atinjam os
objetivos esperados. Porém não basta simplesmente oferecer informações, pois “estar
informado não significa necessariamente conhecer; estar ciente não significa
necessariamente

tomar

medidas,

decidir

a

tomar

medidas

não

significa

necessariamente fazer” (POMPIDOU 1988).
Então o aluno de enfermagem toma medidas cabíveis à sua própria prevenção?
O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento sexual dos alunos.

2. MÉTODOS
Trata-se de pesquisa com abordagem quantitativa, descritiva, exploratória, de
campo, que foi realizada por meio de questionário aos acadêmicos de enfermagem,
em um curso de graduação, de uma instituição de ensino superior (IES) privada, numa
cidade do interior paulista, no período de abril a maio de 2017.
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o parecer
2.059.57. Uma vez aprovado o projeto pelo CEP, foi agendada com a Coordenadora
do curso de Enfermagem, a data para a coleta dos dados.
Os alunos foram informados quanto aos objetivos do estudo e, ao concordarem
em participar da pesquisa, foi entregue o questionário, e após o seu preenchimento,
depositaram em uma urna específica para cada período que participou da pesquisa (1º
e 9º). Foi garantido a todos o seu anonimato; a garantia de não haver quaisquer
sansões ou prejuízos pela não participação ou pela desistência a qualquer momento; o
direito de resposta às dúvidas; e a inexistência de qualquer ônus financeiro ao
participante.
Não foi permitido acesso ao celular ou qualquer dispositivo eletrônico, sendo
ressaltada a importância de não ocorrer comunicação durante a aplicação do
questionário.
Os resultados foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft Word e
estão representados em forma de tabelas e gráficos. Testes estatísticos foram
aplicados, no que coube, sob orientação de um estatístico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados estão apresentados em dados quantitativos absolutos e em
percentuais, seguido de discussão. Responderam ao questionário 64 alunos, não
houve critério de exclusão.

3.1 Perfil
Foram entrevistados 64 (100%) alunos de graduação em enfermagem, sendo
que 37 (58%) são do primeiro período e 27 (42%) do nono período; sendo 59 (%)
mulheres e 5 (%) homens.
Essa ideia de que o papel da enfermagem é atribuído principalmente ás
mulheres foi construído pela própria sociedade, por serem mais delicadas, pacientes,
dedicadas e atentas aos problemas apresentados.
“... podemos dizer que a enfermagem nasce como um serviço organizado pela
instituição das ordens sacras. Coexiste com o cuidado doméstico às crianças, aos
doentes e aos velhos, associado à figura da mulher-mãe que desde sempre foi
curandeira e detentora de um saber informal de práticas de saúde, transmitido de
mulher para mulher” (LOPES, LEAL, 2005).
As faixas etárias dos discentes estão demonstradas abaixo na Tabela 1
Tabela 1: Faixa etária dos discentes de acordo com o período no curso de graduação em enfermagem
VARIÁVEIS - IDADE
1º Período (n = 37)

9º Período (n = 27)

17 a 19 32,43%

17 a 19 0%

20 a 22 10,81%

20 a 22 22,21%

23 a 25 21,62%

23 a 2518,51%

26 a 28 5,40%

26 a 28 22,21%

29 a 31 13,51%

29 a 31 3,70%

32 a 34 8,10/%

32 a 34 14,80%

35 a 37 2,70%

35 a 37 3,70%

38 a 40 2,70%

38 a 40 7,40%

41 a 42 2,70%

41 a 42 0%

43 a 45 0%

43 a 45 7,40%
Fonte: Autor

Segundo Coelho (2012), a sociedade nos últimos anos, evoluiu da era Industrial
para a chamada era da Informação, e se tornou seu bem mais precioso.
A

revolução

tecnológica,

ressaltada

por

Castells

(2003),

apresentou

transformações em relação à comunicação e às relações, possibilitando assim, novas
mudanças no modo de vida, refletindo diretamente no comportamento da juventude.
Sales (2011) também ressalta que, com as novas tecnologias, o enfoque na
juventude são as informações e comunicações, por meio de aplicativos. A internet, por
exemplo, é um meio que permite a comunicação, pela primeira vez, com diversas
pessoas, em diferentes lugares, em um momento escolhido. Ela é caracterizada pela
juventude, recebendo pelos jovens novos sentidos, usando de símbolos e palavras
modificadas.
Outro autor, Pais (2003), ressalta que “a juventude aparece socialmente dividida
em função dos seus interesses, das suas origens sociais, das suas perspectivas e
aspirações. Daí a importância de concebê-la como heterogênea, plural, observando a
sua aparente unidade à sua diversidade”.
Pode se observar que a ideia do jovem se dilata (CANEVACCI, 2005) ele sofre
mudanças no espaço e no tempo, influenciando no seu modo de ser, podendo verificar
uma juventude diferente, conforme o passar dos anos.
Quanto às formas de relacionamento as respostas estão na Tabela 2
Tabela 02: Formas de relacionamento dos discentes de acordo com o período no curso de graduação
em enfermagem, 2017.
VARIÁVEIS - FORMAS DE RELACIONAMENTO
1º Período (n = 37)

Casados

9º Período (n = 27)

09

24,32%

07

25,92%

Namorando 13

35,13%

08

29,62%

Solteiros

14

37,83%

10

37,03%

Separados

01

2,70%

02

7,40%

Fonte: Autor

3.2 Formas de relacionamento
Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde 1997, o brasileiro tem
hoje, um razoável conhecimento sobre AIDS, mas ainda se considera distante do risco,
acreditando que a doença está mais próxima dos amigos do que dele próprio. O
estudo revelou que a AIDS é a doença que mais preocupa a população, entretanto
quanto maior o nível de instrução de indivíduos, menores são as cautelas tomadas em
sua autoproteção. É mencionado ainda ser possível mudar a atitude da população em
relação à doença desde que se quebrem resistências (SILVA, 1992).
Para os homens jovens, usuários consistentes ou não do preservativo, a
motivação principal foi o controle da reprodução, sobretudo se a parceira não usasse
outros métodos contraceptivos. Algumas mulheres justificaram o uso do preservativo
pelo fato de não terem se adaptado a outros métodos contraceptivos (Garcia; Souza,
2010).
No entanto, há disposição em abandonar seu uso se o controle da reprodução
puder ser resolvido de outra maneira. Nesse sentido, o uso transitório do preservativo
parece ser, por um lado, uma prática utilizada quando ainda se está tentando construir
um compromisso afetivo-sexual, e de outro, a solução para o controle da reprodução
na ausência de alternativas mais satisfatórias por parte da mulher (Garcia; Souza,
2010).
Muitos afirmaram usar camisinha e que o faziam como método contraceptivo e
não por prevenção ao HIV. Apesar de não fazerem uso do preservativo em suas
relações conjugais, por acreditarem estar resguardadas pela estabilidade da união,
apesar da crença da maior parte dos entrevistados (de ambos os sexos) de que a
intimidade e a estabilidade do casamento garantam a segurança dos cônjuges ao
contágio pelo HIV, é preocupante a realidade que se revela nos depoimentos de
homens mais velhos, que referiram não usar preservativo nem nos relacionamentos
extraconjugais, considerados também como estáveis e não eventuais (Garcia; Souza,
2010).

3.3 Comportamentos sexuais
Ao indagarmos se algum dos alunos já contraíram alguma ISTs, 35 (94,6%)do
1º período alegram nunca terem contraído tiveram e 2 (5,4%)já contraíram. Em relação
ao 9º período os 27 (100%) entrevistados referiram que nunca tiveram nenhuma
doença sexualmente transmissível. Em um estudo feito por GIR et all, (1999), os
resultados revelaram que o número de estudantes que mencionaram medidas
corretas, foi menor que o esperado, o que se torna preocupante. Em nosso trabalho a
maioria dos itens citados como formas de prevenção para a HIV/AIDS e ISTs se
enquadra dentro das medidas importantes para precaução das mesmas.
De acordo com Dias, et al. (2010), a iniciação sexual precoce, acompanhada da
falta de uso de um método preventivo, causa uma vulnerabilidade, podendo ocasionar
doença inflamatória pélvica, câncer de colo uterino, esterilidade, gravidez ectópica,
entre outras ocorrências; interferindo negativamente na autoestima.
Quanto ao uso do preservativo ser o suficiente para proteger as ISTs, no 1º
período 15 (40, 5%) acreditam que não é o suficiente apenas usá-lo, os outros 22
(59,5%) afirmam que seu uso é eficaz. Já no 9º período 13 (48,1%) acreditam que
apenas o uso do preservativo realmente não seja o suficiente, e as outras 14(51,9%),
acreditam que o preservativo já se faz suficiente para a proteção das ISTs.
Tabela 03: Comportamento sexual e o uso de preservativo dos discentes de acordo com o período no
curso de graduação em enfermagem, 2017.

VARIÁVEIS- USO DE PRESERVATIVOS.
1º Período (n = 37)

9º Período (n = 27)

Sim 12 (32,4%)

Sim 16 (59,25%)

Não 25 (67,6%)

Não 11 (40,7%)
Fonte: Autor

De acordo com o Oliveira (2009), no campo cientifico e na prática clínica é
possível verificar a freqüência do uso de preservativo para a prevenção da AIDS, entre
outras ISTs e da gravidez, ocasionado assim práticas mais seguras, observa-se que

existe uma ampla divulgação nos meios midiáticos, ressaltando a eficiência e a
importância do método procurando refletir nos hábitos e influenciar as gerações
futuras.
Em um estudo comparando adultos e adolescentes, em ambos os grupos, os
entrevistados afirmam, em sua grande maioria, que o uso de preservativos seja o
suficiente para proteger contra as ISTS. Embora a maioria seja adolescentes e mesmo
apresentando um conhecimento maior com em relação aos adultos, ainda é
considerado baixo (Clark et all, 2002).
Algumas pesquisas constataram que os adolescentes se engajam em contatos
sexuais, como sexo anal, oral sem se dar conta de que pode ser uma fonte de contágio
de ISTs (Boekeloo et all, 2002).
Entretanto, mesmo sabendo que o uso da camisinha masculino sendo um dos
métodos de prevenção contra as ISTs, ainda surgem muitas adolescentes grávidas
que alegam a não utilização do preservativo das seguintes formas: não gostar de usar,
por confiar no parceiro e pelo fato de não ter previsão no momento das relações
sexuais. (Almeida, et all 2003).
Ao perguntarmos se os alunos usam preservativos em todas as relações
sexuais, independentemente de ter ou não parceiro fixo, o 1° período 12 (32,4%)
afirmaram que usam e 25 (67,6%) relatam não fazem uso de preservativo. Já o 9º
período 16 (59,25%) relatam usar e 11 (40,7%) não fazem uso de preservativos.
Para JIMÉNEZ et al., são transmitidas por meio das relações sexuais mais de
20 tipos de IST’s, o que confirma a necessidade da utilização do preservativo de forma
regular, já que muitas dessas doenças são assintomáticas e de difícil detecção. Os
jovens estão mais expostos ao risco de adquirir IST’s/AIDS, pois se envolvem com
múltiplos parceiros, não usam preservativos e têm iniciação sexual precoce, gerando
um aumento da demanda nos serviços de saúde.O que confirma a necessidade da
utilização do preservativo de forma regular, já que muitas dessas doenças são
assintomáticas e de difícil detecção (DORETO; VIEIRA, 2007)
Entretanto mesmo a camisinha masculina sendo um dos métodos de prevenção
contra as DST e gravidez mais utilizados entre os indivíduos, existem motivos

alegados para a não utilização tais como: não gostar de usar, o confiar no parceiro e o
fato de não ter previsão no momento das relações sexuais. (Almeida MCC 2000).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho foi motivado por indagações quanto ao comportamento sexual dos
alunos do 1º e 9º períodos de enfermagem.
Pudemos

verificar

por

meio

de

um

questionário

aplicado

além

do

comportamento de ambas as turmas, o conhecimento em relação ao tema abordado,
tais como as formas de prevenção, foi possível observar que tanto o 1º período como o
9º, ainda continuam ignorando os riscos de uma relação sexual desprotegida, levandonos a crer que eles acreditam na máxima "comigo isso não vai acontecer, eu confio no
meu parceiro."
Diante do exposto podemos observar a importância do trabalho e do tema em
discussão para que possa atentar os indivíduos quanto aos riscos, e poder dar um
enfoque nas medidas de prevenção, por meio de educação em saúde tentando
sensibilizar-los quanto a importância do sexo seguro.
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RESUMO
O presente estudo tem como principal finalidade analisar as contribuições dos sistemas de
gestão empresarial – ERP para a eficiência dos sistemas de produção. Na administração da produção,
as atividades de programação, planejamento e controle são essenciais para viabilização dos produtos
até os clientes, atendendo o menor prazo com agilidade e menores custos com flexibilidade e eficiência.
Desse modo, a utilização de softwares de gestão é primordial para o gerenciamento da produção em
todas as suas fases. A fim de avaliar as potencialidades da ferramenta de gestão DPS - Detailed
Planning and Scheduling (SAP), foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritivo
na linha fabricação de uma empresa do setor químico. Os resultados permitiram apontar que o ERP DPS
contribui para melhoria da produtividade e eficiência no uso de recursos. No entanto, se verificou que o
alcance desses resultados na linha de produção analisada depende do aprofundamento dos
conhecimentos aplicação dos recursos oferecidos pelo software de gestão DPS.
Palavras-chave: Planejamento da Produção; Sistemas de Produção; Sistema de Gestão Empresarial.

ABSTRACT
The main purpose of this study is to analyze the contributions of ERP systems to the efficiency of
production systems. In production management, such as programming, planning and control activities
are essential for the viability of products for customers, attending the shorter term with agility and lower
costs with flexibility and efficiency. In this way, a use of management software is paramount for the
management of production in all its phases. In order to evaluate the potentialities of the DPS
management tool - Detailed Planning and Scheduling (SAP), a qualitative exploratory-descriptive
research was carried out in the production line of a company in the chemical sector. The results allowed
to point out that the ERP DPS contributes to improve the production and efficiency no use of resources.
However, it was found at all levels of results in the analyzed production line depending on the depth of
knowledge, rather than the applications offered by the DPS management software.
Keywords: Production Planning; Production systems; Business Management System.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo tem por objetivo demonstrar os sistemas de produção e a
aplicação de sistemas de gestão empresarial Enterprise Resource Planning - ERP
para tomadas de decisões no âmbito da produção e controle. A globalização e o
acirramento da concorrência pressionada as empresas para melhoria do uso eficiente
dos recursos. Também, as constantes evoluções dos sistemas ERP exigem cada vez
de gerentes e operadores da área de produção maior domínio e controle dessas
ferramentas de modo a contribuir com o aumento da competitividade da empresa.
A busca crescente por padrões superiores de qualidade levam a administração
do planejamento e controle da produção utilizar os ERP, os quais se tornaram
importantes instrumentos de gestão para auxiliar a integração da cadeia de
suprimentos, estoques e área de produção. Numa perspectiva histórica, atribui-se
aos sistemas MRP - Material Requirement Planning que originou toda cadeia de
informação e de controle via sistema de informatização. As evoluções nos sistemas
de

informações

também

foram

acompanhadas

pelo

desenvolvimento

dos

computadores. Nesse caso, ambos são dotados de sofisticação tecnológica,
possibilitando aplicação na gestão e integração da produção interna e externa,
proporcionando maiores agilidades, produtividade, ganhos de tempo e redução dos
desperdícios.
Diante do exposto, o presente estudo analisa as contribuições da utilização do
sistema ERP DPS - Detailed Planning and Scheduling na área de produção. Além
disso, o estudo busca diagnosticar a eficiência atual de uma linha de produção
apontando comparações das desvantagens e vantagens, seja pela subutilização ou
pelo máximo aproveitamento das potencialidades do software. Para atingir aos
objetivos, foi realizada pesquisa exploratória-descritiva do tipo qualitativa focalizando
os sistemas de produção empurrada em uma indústria do setor químico, localizadas
no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1

Sistema de Produção – planejamento e controle
De maneira ampla, os sistemas de produção se constituem de conjuntos ou

componentes que funcionam em sintonia para atender objetivos comuns. Nesse
sentido, a administração da produção e operações é constituída em função do fluxo de
produção e que irá determinar o tipo de sistema de produção, influenciado
particularmente pela natureza do processo de transformação, operações, tipos de
produtos, volumes de produção e setor de atuação (SLACK, CHAMBERS e
JOHNSTON, 2002).
Segundo Martins e Laugeni (2006), do lado externo se têm os inputs
relacionados com mão de obra, capital, energia, matérias primas e outros insumos,
cujas entradas irão suprir as funções de transformações para suprir as demandas por
meio dos outputs, ou seja, as saídas de produtos e serviços para os clientes. Esses
elementos estão organizados na forma de um sistema de produção e o modo como
esses elementos são organizados afetam a eficiência e a eficácia.
Moreira (2012) observa que o sistema de produção deve se preocupar com o
planejamento, organização, direção e o controle das operações produtivas:
Planejamento – abrange todas as atividades gerenciais necessárias de elaboração de
planos de ações que precisam ser concretizados para o atendimento dos objetivos
previa determinados; Organização – se refere ao processo de combinar os recursos
produtivos que são essenciais para a realização das atividades planejadas; Direção –
visa converter os planos por meio do esforço de coordenação e articulação de
indivíduos e equipes para realização de tarefas e cumprimento de responsabilidades;
Controle – abrange procedimentos de definição de instrumentos de análise e avaliação
de desempenho de funcionários.
As diversas atividades são inerentes a diferentes tipos de sistemas de produção,
os quais são classificados em função do fluxo do produto e abrangerá uma grande
variedade de técnicas de planejamento e gestão da produção (HAX e CANDEA, 1984).
Assim, dependendo do fluxo de produção, os sistemas de produção podem ser
tradicionalmente classificados três categorias: sistemas de produção contínua ou de

fluxo em linha, sistemas de produção por lotes ou por encomendas (fluxo intermitente)
e sistemas de produção para grandes projetos sem repetição (MOREIRA, 2012; HAX e
CANDEA, 1984).
No entanto, em face da dinâmica entre fornecedor e cliente pode influenciar o
tipo de sistema de produção. Para tanto, implica na escolha do método de produção
puxada ou emourrada que orienta o modo como os produtos são fabricados e
entregues aos clientes.
Conforme Slack (2008), o planejamento e controle da produção num sistema
empurrado tem a finalidade de antecipação, ou seja, as atividades de fabricação são
programadas e completadas em linha, cujas instruções são empurradas a partir de um
sistema central (planejamento e controle) que direcionam ordens de produção
(programação) e orientam ordens de compra. Segundo Moreira (2012), o sistema
empurrado antecipa a produção mediante uma previsão de demanda, mas tem a
desvantagem de gerar estoques de matérias primas, materiais diversos, produtos em
fabricação e produtos acabados.
Por outro lado, no sistema de produção puxado o planejamento, programação e
controle da produção inicia o processo de fabricação baseado no pedido do cliente.
Nesse caso, o sistema tem que ser dotado de agilidade e rapidez, cada setor ou
estação de trabalho tem que atuar em sintonia. O sistema puxado possibilita minimizar
os estoques de materiais em processo e de produtos acabados, reduz o lead-time do
pedido, aumenta o nível de controle e o fluxo de informações (MOREIRA, 2012;
SLACK, 2008). Dessa forma, o sistema de produção puxado exigirá redução de
desperdícios de tempo, estoques de materiais primas e componentes e evita a
superprodução. Logo, implica à empresa produzir somente no momento que o cliente
faz o pedido. Nesse caso, faz-se uso do método Kanban para informação e controle da
produção e do Just-in-Time para comprar e produzir somente o necessário (TUBINO,
2007; SLACK, 2008).
Por outro lado, num sistema de produção envolvem decisões sobre o que
produzir, como produzir e quando produzir e, deste modo, existem implicações do fluxo
de informações para concretizar as atividades do PCP. Conforme Martins e Laugeni

(2006), o PCP é visto como um sistema de informações de um lado os recursos
necessários e de outro lado as ordens de compra e de produção. Portanto, atribui-se
papel estratégico das informações gerenciais para apoiar o processo de tomadas de
decisões a respeito do que produzir, quanto produzir, quando produzir e com que
recursos produzir.

2.2

Planejamento de Recursos Empresariais – ERP
O Enterprise Resource Planning ERP é visto como um sistema integrado de

gestão que tem como objetivo agregar e estabelecer relações de informação entre
todas as áreas de uma empresa. O conceito de sistema integrado de gestão estendeuse às várias áreas de atuação, deixando unicamente de se focalizar na melhoria e
controle das atividades produtivas para oferecer informações com flexibilidade para
todos os níveis organizacionais. O ERP permite uma estrutura que orienta os
processos onde a transferência de informações de maneira integrada e rápida no
momento desejado (LAUDON e LAUDON, 2015).
Embora o ERP seja considerado o sistema de gestão mais avançado, verificamse no ambiente da manufatura duas filosofias ou práticas que foram bastante
difundidas nos processos produtivos, o MRP I e o MRP II e que passaram pelo
processo de evolução como sistemas de planejamento e controle da produção. O
planejamento das necessidades de materiais ou material requirement planning (MRP)
tem por finalidade apoiar a decisão a respeito do planejamento da quantidade e do
fluxo de materiais em condições de atendimento da demanda, ou seja, refere-se
basicamente aos produtos acabados que são efetivamente entregues para o cliente
(MARTINS e LAUGENI, 2006). Na medida em que uma empresa fabrica mais de um
produto têm-se a necessidade de incorporar diversos componentes, logo será
necessário controlar os diversos componentes para todos os produtos finais, assim
como planejar e controlar os estoques, as entregas previstas, as compras com seus
respectivos prazos de entrega e estimativas de atrasos (MARTINS e LAUGENI, 2006).
Com a evolução da capacidade dos computadores, o conceito de MRP foi
expandido e amplamente utilizado nos sistemas de produção. Assim, além da

necessidade planejamento de materiais as empresas passaram a perceber a
necessidade de planejamento dos recursos de manufatura ou manufacturing resources
planning (MRP II). Trata-se de um sistema de apoio que considera também outros
insumos, como as restrições de mão de obra e equipamentos, pedidos de compra,
ordens de fabricação, espaços físicos disponíveis para estocagem, instalações, dentre
outros. Martins e Laugeni (2006) afirmam que diante dos constantes aumentos da
capacidade de processamento dos computadores e do desenvolvimento de softwares
especializados passou-se do MRP II para o ERP. Portanto, o MRP II consiste num
software estruturado em uma série de programas de planejamento e controle da
produção. A lógica do MRP II é demonstrada na Figura 1, a seguir:
Figura 01: Esquema de funcionamento do MRP II

Fonte: Martins e Laugeni (2006)

Na Figura 1, se considera que o funcionamento do MRP II leva em conta, a
projeção da demanda, as variações econômicas, as novas tecnologias, os
fornecedores e as mudanças de engenharia e que influenciam o plano mestre de
produção, os pedidos de compra e a estrutura analítica de produto. Dessa forma, o
ERP a partir dos anos 90 incorpora as funcionalidades dos sistemas MRP e MRP II,

facilitando o fluxo de informações internas e integrando as diferentes funções em
termos de: fabricação, logística, finanças, recursos humanos, a engenharia, entre
outras.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia da pesquisa adotada nesse estudo se caracteriza como sendo a
do tipo exploratória. Conforme Gil (2009), a pesquisa exploratória é bastante útil para
trabalhos científicos, uma vez que além de contribuir para que o pesquisador adquira
familiaridades sobre um determinado assunto, também facilita a construção de
hipóteses, a delimitação de tema, a definição e objetivos e aumenta a compreensão
sobre o problema. O desenvolvimento do estudo foi alicerçado por pesquisa de
levantamento bibliográfico (GIL, 2009).
No presente estudo, se busca averiguar o uso das ferramentas de
sequenciamento do planejamento e controle da produção dentro do ERP. Para tanto, o
estudo focou no levantamento de informações sobre os sistemas ERP DPS - Detailed
Planning and Scheduling (SAP) em uma empresa do setor químico de grande porte e
multinacional. No estudo, buscou-se analisar a aplicação das ferramentas DPS com o
objetivo de analisar o processo de produção e as potencialidades de otimização.
O estudo também se caracteriza como descritivo. Para Cervo e Bervian (2002) a
pesquisa descritiva “procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que
um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e
características”. Assim, o estudo tem caráter qualitativo, uma vez que envolveu a
reflexão e as percepções do pesquisador para obtenção de entendimento de
atividades desenvolvidas (GIL, 2009).
Após o detalhamento da ferramenta de gestão DPS procedeu-se a construção
do esquema de funcionamento do sistema de produção e em seguida procedeu-se
com as análises dos pontos fracos e, finalmente as vantagens de utilização das
ferramentas para a otimização do sistema de produção.

4. SISTEMA ERP DETAILED PLANNING AND SCHEDULIN - DPS
O sistema de gestão Advaris DPS foi desenvolvido pela empresa alemã
Systemanalyse und Programmentwicklung - SAP; criada em 1972, desenvolvendo
soluções em software com aplicação empresarial, se tornou líder mundial em software
de gestão integrada. O Advaris DPS é um sistema de planejamento e programação
avançada da produção como um processo de otimização em regras que monitora os
critérios alvos, encontro de prazos e minimização de configuração no quadro das
restrições especificas. Os analistas que regimentam o sistema de planejamento são
apoiados pelos gráficos gerados que mostram alternativas técnicas de fabricação e
especificação, bem como prazo e interface ergonômica para adaptação ou defeitos no
processo de fabricação dos produtos para os clientes.
Por meio do Advaris DPS os gerentes podem reagir com ações rápidas por meio
de replanejamento rápido e simples de ordens ou alterações para mudar horários,
atualização continua do planejamento, levando em conta o feedback do chão de
fábrica (processo fim, estado do equipamento). Desta maneira, o sistema permite
respostas rápidas quanto ás consequências do mau uso do funcionamento no que diz
respeito às capacidades de cumprimento de prazos de fabricação para entrega. O
Advaris DPS oferece planejamento multi-recurso, planejamento de manutenção e
planejamento de reserva flexível: Planejamento multi-recurso ocorre quando todos os
recursos de produção são planejados simultaneamente, ou seja, todos os recursos
necessários,

tais

como

pessoal,

equipamentos

e

máquinas

são

atribuídos

simultaneamente a uma ordem, desde que eles não sejam necessários em outro lugar;
Planejamento de manutenção leva em conta os intervalos de manutenção das
máquinas e gera automaticamente as operações de manutenção relevantes que são
atribuídas a mudar pausas ou tempos de preparação planejadas, se possível em
simulações em ambiente de simulação eficiente, em que todos os dados de pedidos e
de produção podem ser alterados para testes , permitindo simulações rápidas de
cenários hipotéticos. Isso torna possível a análise e a avaliação de alternativas de
planejamento preventivo para possíveis falhas de produção. A simulação do futuro
processo de produção também pode servir para uma ajuda futura de investimentos e

decisões; Planejamento de reservas flexível em caso de pedidos de clientes,
retrabalho ordens ou entregas call-offs (chamadas de cancelamento ou suspensão) as
variantes do produto não são conhecidas até pouco antes do início da produção e, a
fim de planear a produção à realidade a um período mais longo de tempo, é possível
programar as reservas de capacidades flexíveis mesmo se o dado mestre for
incompleto ou ausente. Quando as ordens de produção esperados chegam, são
automaticamente atribuídas ás reservas de capacidades correspondentes.
Dessa forma, o DPS consiste numa ferramenta de planejamento e
gerenciamento da produção, detalhando todas as diretrizes desde a cadeia de
produção, passando pelo processo de planejamento e execução da produção. No caso
da fabricação do DPS, auxilia fundamentalmente o gerente e operários na verificação
de falhas decorrentes e flexibilidade para inserir na linha de produção diferentes tipos
de produtos e de acordo com a demanda dos clientes.

4.1 Aplicação e resultados do DPS
Como resultado parcial, foi analisada a aplicação da ferramenta DPS numa
empresa de grande porte do setor químico. As etapas de produção relacionadas com a
ferramenta DPS encontram-se demonstradas na Figura 2, a seguir:

Figura 2: DPS Aplicado no Planejamento de Produção

Fonte: autores (dados da pesquisa)

De acordo com a Figura 2, o processo de planejamento de produção (PP) DPS
desenvolve acompanhamento em tempo real a todo ciclo de produção, facilitando a
tomada de decisões de acordo com os procedimentos (histórico), já realizados nos
últimos 5 anos. Dessa maneira, a equipe, gerência e, principalmente os operadores
podem deixar de desenvolver procedimentos sem prejuízos de tempo e de recursos da
manufatura, bem como evitar avarias e retrabalhos desnecessários. Verifica-se que a
ferramenta DPS oferece feedback do processo aos envolvidos e de modo sistêmico,
bem como para cada etapa do processo de produção desde o início até o término que
é o embarque.
Dentre outras vantagens levantadas, observou-se que a aplicação da
ferramenta DPS é bastante adequada para sistemas de produção puxada, oferecendo
flexibilidade de intercalar produtos mediante demanda, diminui a centralização não

sobrecarregando a equipe, pois facilita o acompanhamento das atividades com os
dados já existentes dentro da plataforma, permite organização de dados por período,
procedimentos e fatores que já ocorreram, sendo assim diminuição do tempo de
organização de dados, monitorando em tempo real todos os processos de fabril na
produção, evitando avarias de produtos deixando a produção com tempo certo
utilizando a ferramenta Just in time.
Constatou-se que o desconhecimento das potencialidades dessa ferramenta
gera centralização por parte dos gestores e parada da produção por decisão incorreta,
sobrecarregando a equipe, aumento de procedimentos desnecessários e alto valor em
treinamento. A aplicação do DPS, conforme figura 1, flexibiliza e agiliza o sistema.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão da literatura, a função de planejamento e controle da
produção deve atuar para o aumento da produtividade e uso eficiente dos recursos.
Para tanto, o uso de ferramentas ERP auxiliam o processo de planejamento e as
tomadas de decisões.
No presente estudo foi considerado o sistema de produção, descritos o
sequenciamento da fabricação, as análises do processo de planejamento da produção
e as desvantagens em face à subutilização do sistema ERP. Posteriormente, verificouse que intensificações do uso das ferramentas ERP contribuem para maior eficiência
dos processos.
Os resultados apontaram que a ferramentas de gestão DPS propiciam
benefícios de ganhos de produtividade como redução do tempo total da produção,
prevenção de paradas desnecessárias e proximidade dos operadores no processo
decisório. Dessa forma, considera-se que os objetivos de estudos foram atingidos, mas
constatou-se que a empresa pode avançar na melhoria contínua dos seus processos
de produção, buscando aprofundar seus conhecimentos a respeito do software de
maneira que possa contribuir para o aprimoramento dos seus sistemas de produção e
ganhos de eficiência e eficácia para a competitividade.
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RESUMO
Os preservativos masculinos de látex de borracha natural desempenham um importante papel
no controle de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Por esse motivo, requer uma supervisão
sofisticada por parte das instituições governamentais, garantindo assim a qualidade do produto. O
presente estudo teve por objetivo verificar a qualidade e confiabilidade dos preservativos masculinos
distribuídos na rede pública de saúde de duas cidades situadas no Vale do Paraíba/SP, nomeados como
Lote 1 e Lote 2. As análises tiveram como proposta testar a qualidades dos preservativos, tendo como
base a Resolução RDC 62/2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). De acordo com
um plano de amostragem, as análises verificaram a capacidade volumétrica e pressão de estouro, e
presença de orifícios. Os resultados mostraram insuficiência nos critérios estabelecidos na legislação,
com um dos lotes reprovado para o teste de capacidade volumétrica e pressão de estouro, o que
representa um sério risco a população local, uma vez que os preservativos encontraram-se abaixo da
qualidade para cumprimento da sua finalidade específica. Assim, os preservativos masculinos
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde nas cidades avaliadas, necessitam de um monitoramento
mais eficiente para sua distribuição.
Palavras-chave: Preservativos masculinos de látex de borracha natural; Garantia e controle de
qualidade; Sistema Único de Saúde (SUS); Resolução RDC 62/2008.

ABSTRACT
Male natural rubber latex condoms play an important role in the control of sexually transmitted
infections (STIs). For this reason, it requires sophisticated supervision by governmental institutions, thus
guaranteeing the quality of this product. The present study aimed to verify the quality and reliability of
male condoms distributed by Unified Health System of two cities located in the São Paulo, Brazil. The
analyzes had as proposal to test the condoms qualities, based on Resolution RDC 62/2008 (National
Health Surveillance Agency, Brazil). According to a sampling plan, the analyzes verified the product
dimensions, volumetric capacity and overflow pressure, presence of holes, primary packaging integrity,
indelible printing and determination of stability after aging. The results showed shortcomings in the
legislation criteria, which represent a serious risk to the local population, since condoms have been found
below quality to meet their specific purpose. Thus, the male condoms distributed by the Unified Health
System in the evaluated cities require a more efficient monitoring for their distribution.
Keywords: Male natural rubber latex condoms; Guarantee and quality control; Unified Health System;
Resolution RDC 62/2008.

1.

INTRODUÇÃO
O uso consistente de preservativos masculinos de látex de borracha natural

constitui uma importante estratégia para a disseminação de doenças sexualmente
transmissíveis (DST’s), incluindo a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). No
entanto, relatórios internacionais atuais continuam a indicar que a aceitabilidade e a
utilização desses produtos permanecem baixas, principalmente em países em
desenvolvimento, sendo os idosos e a classe mais jovem os que apresentam maior
resistência em sua utilização (Visser, 2005; Gorzoni et al., 2016; Majra; Silan, 2016).
De acordo com último relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre
HIV/AIDS (UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) as mortes
relacionadas à doença caíram quase pela metade desde 2005 e 53% das pessoas que
atualmente vivem com HIV (human immunodeficiency vírus) no mundo passaram a ter
acesso ao tratamento da doença. Em relação a América Latina, a cobertura do
tratamento foi maior na Argentina (64%), seguida de dois países com populações
relativamente grandes de pessoas vivendo com HIV, Brasil e México, ambos com 60%
dos infectados recebendo tratamento. O relatório mostrou ainda que o número anual
de novas infecções por HIV entre os adultos na América Latina mantém-se estável
desde 2010. As tendências variaram consideravelmente entre os países. Enquanto as
novas infecções diminuíram mais de 20% na Colômbia, El Salvador, Nicarágua e
Uruguai, em países como Argentina e Brasil, elas aumentaram no mesmo período.
Para o ano de 2016, cerca de 90% de novas infecções na América Latina ocorreu em
apenas sete países, com o Brasil apresentando 49% dos novos casos da doença. A
Tabela 1 apresenta os principais números registrados em 2016 referentes a infecção
pelo vírus do HIV no Brasil e no mundo.

Tabela 1. Resumo global da epidemia de AIDS em 2016

Adultos
N°
de
pessoas
vivendo com HIV
Novas infecções
Mortes

34.500.000
1.700.000
890.000

Mundo
Mulheres
Crianças
(15+ anos)
(< 15 anos)
17.800.000

2.100.000

160.000
120.00
Fonte: UNAIDS, 2017.

Total

Brasil

36.600.000

830.000

1.860.000
1.010.000

48.000
14.000

O Brasil, através do Sistema Único de Saúde (SUS), fornece desde 1996 o
tratamento gratuito para pessoas com HIV/AIDS, sendo um dos primeiros países em
desenvolvimento a adotar esse plano de tratamento. A partir de 2013, o país adotou
novas estratégicas para combater a epidemia de HIV/AIDS, oferecendo tratamento a
todas as pessoas vivendo com o vírus, independentemente de seu estado imunológico
(UNAIDS, 2017). Além disso, o Ministério da Saúde, em resposta ao aumento dos
casos de DST’s nos últimos anos, introduziu um tratamento para os indivíduos de alto
risco, o que envolve a administração de medicamentos pós-exposição até 72 h após a
relação sexual sem proteção (OPAS, 2010).
O preservativo masculino de látex de borracha natural é um dos métodos mais
eficientes na prevenção da transmissão do HIV e outras DST’s. São comercialmente
encontrados em diversos modelos, com variações no tamanho (comprimento, largura e
espessura), cores, superfície, textura e quantidade de lubrificante, sendo que o modelo
padrão de preservativo masculino deve apresentar aproximadamente 160 mm de
comprimento e 52 mm de largura (Neto et al., 2009; Mubyazi et al., 2016).
O látex de poli(1,4-cis-isopreno), encontrado em mais de 2500 espécies de
árvores, como a Hevea brasiliensis, é a principal matéria-prima na fabricação de
preservativos (Tanaka et al., 1995; Ferreira et al., 2001). A qualidade da matéria-prima
tem grande influência sobre a qualidade final do produto. Pelo fato do látex coagular
em poucas horas após ser extraído da planta, sua preservação, imediatamente após a
sua coleta, é uma importante etapa na preparação desta matéria-prima a fim de ser
empregada na fabricação de preservativos. A temperatura e a estabilidade do próprio
látex são as principais causas para a rápida coagulação do material (Blackley, 1966;
Gazeley, 1990). Além do látex, uma mistura de ingredientes (dispersão) é adicionada à

matéria-prima durante processo de fabricação dos preservativos, e esta mistura passa
a receber o nome de látex composto. Em seguida, a mistura é levada para maturação
por aproximadamente 5 dias, sob condições de temperaturas controladas (30 a 60°C).
Uma dispersão típica é constituída de enxofre coloidal, óxido de zinco, aceleradores,
estabilizadores, antioxidante e pigmento, caso o produto seja colorido (Gorton, 1994;
Gerofi; Sorensen, 2016).
De acordo com Gerofi (2000), um típico processo de fabricação de preservativos
é composto por basicamente 8 etapas, podendo apresentar pequenas variações
dependendo do fabricante:


Imersão (dipping): caracterizado por sucessivos banhos dos moldes no

látex composto, alternados por processos de secagem. Os moldes são mergulhados
verticalmente, em circuito contínuo e circular, ao longo da linha de produção.


Formação da bainha na extremidade aberta do preservativo.



Lixiviação: lavagem do produto com solução alcalina para retirada do

excesso de resíduos. Auxilia também a desmoldagem dos preservativos.


Adição dos pós: amido grau farmacêutico, carbonato de magnésio ou

dióxido de silício, para evitar que as paredes dos preservativos colem.


Lavagem e centrifugação: remover o excesso de água.



Secagem: os preservativos seguem para máquinas industriais tipo

secadoras de roupa para a última etapa de fabricação do produto semiacabado.


Adição de lubrificante (quando necessário): os mais utilizados são os

fluídos de silicone e outros componentes de acordo com o modelo, como, por exemplo,
essências para preservativos aromatizados.


Selagem da embalagem primária: envelope diretamente em contato com

o preservativo.
A qualidade dos preservativos masculinos de látex de borracha natural pode
variar de acordo com o lote e as diferenças na tecnologia de fabricação, o que pode
comprometer consideravelmente a qualidade do produto. Os principais testes
atualmente aplicados no controle de qualidade de preservativos masculinos, incluem
medição de propriedades dimensionais (comprimento, largura e espessura), volume e

pressão de estouro, detecção de furos, precisão e integridade da embalagem, além de
testes químicos para a matéria-prima (ANVISA, 2008).
A qualidade dos preservativos masculinos passou a ter maior importância no
final da década de 80, com a eclosão da epidemia de HIV/AIDS. Em 1989, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) especificou limites mais rígidos para o volume e
pressão de estouro dos preservativos; além de requisitos para a quantidade de
lubrificante e embalagens primárias, considerando a forma, material e facilidade de
abertura (Gerofi et al., 1991; Khan et al., 2013). A partir de 2002, a edição da ISO 4074
(atualmente vigente na edição de 2013) incluiu pela primeira vez requisitos mínimos de
testes de estabilidade e a comprovação do tempo de validade declarado pelo
fabricante (ISO, 2013).
No Brasil, os preservativos masculinos foram incluídos como produtos
farmacêuticos em 1987, através da Resolução da Agência Nacional de Supervisão de
Saúde do Brasil. Desde então, a qualidade do produto tem sido amplamente discutida,
sendo atualmente regulamentada pela Resolução RDC 62/2008 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, que estabelece os requisitos mínimos a que devem obedecer
os preservativos (ANVISA, 2008).
A Tabela 2 apresenta os requisitos e números de amostras não conformes
permitidos para cada ensaio exigido pela RDC 62/2008 (ANVISA, 2008) e pela NBR
5426/1985 (ABNT, 1985) para preservativos masculinos de látex de borracha natural,
considerando lotes de 501 a 1.200 unidades. É válido ressaltar que o número de
amostras não conformes permitidas irá depender do tamanho do lote e do plano de
amostragem.

Tabela 2. Requisitos e números de amostras dos principais ensaios de qualidade para preservativos
masculinos de látex de borracha natural de acordo com a Resolução RDC 62/2008
Ensaios

Requisitos

Comprimento
Largura
Espessura
Integridade de embalagem
primária
Verificação de orifício
Dimensionais

≥ 160 mm
50 a 56 ± 2 mm
> 0,03 mm
Sem defeito

NQAa
(%)
1,0
1,0
1,0

N° amostras
(unidades)
13
13
13

2,5

20

Unidades
Aceita Recusa
0
1
0
1
0
1
1

2

Sem furo
0,25
315
2
3
P ≥ 1,0 kPa
Pressão (P) e volume
1,5
32
0
1
V ≥ 18 dm3
Valores obtidos para lotes de 501 a 1.200 unidades. a NQA: níveis de qualidade aceitáveis.
preservativos com largura entre 50 e 56 mm.
(V)b

b

Para

Diversos estudos têm sido realizados no Brasil a fim de verificar a qualidade dos
preservativos distribuídos no país. Bó et al. (2006) avaliaram a degradação térmica de
preservativos masculinos de látex borracha natural de três diferentes fabricantes,
empregando as

técnicas de calorimetria de varredura diferencial (DSC) e

termogravimetria (TGA). Os resultados mostraram que o perfil do comportamento
térmico foi muito semelhante para todos os preservativos avaliados, não sendo
encontrada correlação entre a quantidade de enxofre nas formulações e o
comportamento térmico dos produtos. Em outro trabalho, Duarte et al. (2016)
verificaram a qualidade de 20 marcas de preservativos nacionais e importadas
comercializadas no Rio de Janeiro (Brasil). Os autores verificaram que 17 marcas
avaliadas

apresentaram

não

conformidades,

não

atendendo

aos

padrões

estabelecidos pela RDC 62/2008. Os autores concluíram que os principais objetivos do
uso de preservativos na prevenção de DST’s não foram garantidos.
Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo verificar a qualidade
e confiabilidade dos preservativos masculinos de látex de borracha natural distribuídos
pela rede pública de saúde do Estado de São Paulo, tendo como base a RDC 62/2008
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

2.

METODOLOGIA
No presente estudo foram avaliados dois lotes de preservativos masculinos de

látex de borracha natural distribuídos gratuitamente pela rede pública de saúde de
duas cidades do Vale do Paraíba/SP, os quais foram importados da Índia (Lote 1) e
Tailândia (Lote 2). Cada lote foi composto por 720 preservativos e os planos de
amostragem utilizados foram estabelecidos de acordo com a norma ISO 2859-1 (ISO,
1999). As análises tiveram como proposta testar a qualidade dos preservativos, tendo
como base a RDC 62/2008, sendo realizado os testes de Determinação da
Capacidade Volumétrica e da Pressão de Estouro (32 amostras) e Verificação de
Orifícios (315 amostras). Segundo as especificações da RDC 62/2008, para esses
testes, a reprovação do lote se dá mediante 1 e 3 unidades não conformes,
respectivamente.
Todas as análises foram realizadas em equipamentos devidamente calibrados e
os ensaios foram conduzidos em uma fábrica de preservativos masculinos de látex de
borracha natural situada na zona da mata mineira.
2.1.

Determinação da capacidade volumétrica e da pressão de estouro
Os testes para determinar a capacidade volumétrica e da pressão de estouro

foram baseados na insuflação de ar no preservativo a uma vazão constante,
registrando o volume e a pressão no momento do estouro, conforme descrito na RDC
62/2008 (ANVISA, 2008). Para isso, moveu-se o preservativo dentro da embalagem de
maneira que não fosse danificado, não podendo em hipótese alguma utilizar
instrumentos cortantes ou pontiagudos para abrir a embalagem. Em seguida,
desenrolou o preservativo diretamente sobre a haste, fixando-o no dispositivo. Insuflou
o preservativo com ar a um fluxo de 0,4-0,5 dm³/s, e assegurou-se que a amostra se
expandiu, sem que houvesse vazamentos visíveis. Nos casos em que o preservativo
apresentou perda por furo durante a insuflação, o ensaio foi interrompido e considerouse o preservativo como defeituoso, registrando o volume e a pressão de estouro como
zero (ANVISA, 2008).

2.2.

Verificação de orifícios
Os preservativos foram testados eletricamente, conforme descrito pela RDC

62/2008, para verificar a presença de orifícios. Para a realização deste ensaio, um
recipiente foi preenchido com uma solução eletrolítica (solução aquosa de cloreto de
sódio 10 ± 1,0 g/L, a 25 ± 5º C), sendo aplicado uma voltagem contínua em série de 10
± 1,0 V com uma resistência elétrica de 10 ± 0,5 kOhm, entre o eletrodo no
reservatório e o eletrodo dentro do preservativo, medindo-se assim, a voltagem no
resistor após 10 ± 2 s. Os preservativos foram considerados conformes quando a
tensão detectada for inferior a 0,050 V. Nos casos em quem foi detectada uma tensão
igual ou superior a 0,050 V, o preservativo foi submetido ao rolamento em papel
absorvente colorido, para que fosse confirmada a existência de furo (ANVISA, 2008).

3.

RESULTADOS E DICUSSÕES
A importância do rigor no processo de qualidade dos preservativos masculinos e

o seu uso frequente pelos usuários, constitui a principal estratégia contra a
disseminação das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente em relação ao
HIV. Por essa razão os preservativos passam por rigorosos testes de qualidade em
todo processo de fabricação.
Os testes de determinação da capacidade volumétrica e da pressão de estouro
e verificação de orifícios são os parâmetros tratados com o maior rigor em todos os
testes padrão de preservativos masculinos de látex de borracha natural, exigidos pela
ANVISA para fabricantes do produto. O teste de capacidade volumétrica e pressão de
estouro avaliou 32 unidades (conforme plano de amostragem), onde os preservativos
com largura entre 50 e 56 mm, segundo as especificações, necessitam ter um volume
mínimo de 18 dm3 e 1,0 kPa. Como resultado, não foi encontrada nenhuma unidade
não conforme para o Lote 1, sendo considerado satisfatório de acordo com a normativa
adotada. No entanto, para o Lote 2, foi verificada uma unidade não conforme, com
capacidade volumétrica de 12,5 dm3 e pressão de estouro de 0,95 kPa. De acordo com
esses resultados, o Lote 2 nao cumpriu os critérios da RDC 62/2008, a qual estabelece

aceitável, o lote que não apresentar nenhuma unidade em não conforidade. Este
mesmo comportamento foi verificado por Duarte et al. (2016), no estudo envolvendo a
qualidade de marcas comerciais de preservativos nacionais e importadas. De acordo
com os autores, foram identificadas 13 marcas não conformes em relação ao volume e
pressão de estouro. Ainda de acordo com os autores, a principal vantagem da análise
da capacidade volumétrica é a possibilidade de avaliar o preservativo inteiro, a
sensibilidade às falhas localizadas no filme e uma possível correlação entre a baixa
degradação do desempenho do teste e o envelhecimento do preservativo.
Para os testes de verificação de orifício, foi constatado no Lote 1 uma unidade
com furo na altura de 5 mm da bainha. No entanto, segundo a norma regulamentadora
vigente, é aceitável o preservativo possuir furo até 25 mm da extremidade aberta e,
neste caso, não é considerado unidade não conforme. No Lote 2 foi identificado um
orifício na altura de 77 mm da extremidade aberta, e neste caso, é considerado
unidade em não conformidade. No entanto, para o tamanho do lote empregado no
presente estudo, é aceitável até duas unidades não conformes para que o lote seja
aprovado. Diante disso, constatamos que os dois lotes testados foram satisfatórios de
acordo com a RDC 62/2008, mesmo contendo furos em dois preservativos. Em nossa
concepção, todo lote que apresentar um orifício, independentemente do local, deveria
ser obrigatoriamente reprovado pela possibilidade de transmissão de infecções
sexualmente transmissíveis a seus usuários.
O processo de avaliação da conformidade de preservativos masculinos, envolve
a acreditação de laboratórios e organismos de certificação de produtos, de modo que
se permita verificar, acompanhar e melhorar a qualidade destes produtos, com a
preocupação no consumidor ou usuário final (Bó et al., 2006)

4.

CONCLUSÃO
Um dos lotes de preservativos masculinos de látex de borracha natural

avaliados no presente estudo, não atendeu as especificações mínimas exigidas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do ponto de vista da RDC 62/2008. Os
resultados deste estudo mostraram uma insuficiência nos critérios estabelecidos na
legislação, onde o Lote 2 foi considerado insatisfatório no quesito determinação da
capacidade volumétrica e da pressão de estouro. Isto representa um sério risco a
população local, uma vez que os preservativos encontraram-se abaixo da qualidade
para o cumprimento da sua finalidade especifica. Assim, os preservativos masculinos
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde nas cidades avaliadas, necessitam de um
monitoramento mais eficiente para sua distribuição. Os resultados afirmam ainda que a
garantia de eficácia dos preservativos podem estar comprometida devido ao grau de
tolerância que a RDC 62/2008 permite em seus testes, pois em nossas análises
constatamos algumas unidades não conformes devido a furos nos preservativos, o que
pode comprometer seu objetivo principal de proteção contra doenças sexualmente
transmissíveis.
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RESUMO
A política de CT&I tem como competição intensiva NOS países e empresas estão inseridos por
demanda na área de TI em busca constante por inovação. Entre os habitats de estímulo à inovação
com diversas iniciativas pelo mundo, e também no Brasil, estão os chamados Inovação tecnológica.
Um dos grandes desafios para o desenvolvimento, gestão e operacionalização destes projetos é a
obtenção de recursos. Surge, então, a questão: Quais as perspectivas de financiamento que a
organização gestora de um projeto de política de CT&I dispõe para realizar as fases de planejamento,
desenvolvimento e operacionalização dos elementos constitutivos e serviços oferecidos por este tipo de
projeto de política CT&I? O objetivo deste trabalho é levantar as perspectivas de financiamento
utilizadas nas etapas citadas no projeto. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica a qual
abordou inovação e sua implicação nos novos arranjos de apl, empresariais, parques tecnológicos e
Incubadoras, a fim de construir a base conceitual para a análise dos casos; ao final, apresenta-se uma
análise comparativa das perspectivas de projetos de políticas CT&I.
Palavras-chave: Desenvolvimento, Inovação, Tecnologia e Política.

ABSTRACT
CT&I policy has as intensive competition in countries and companies are entered by, demand in
the it field in constant search for innovation. Between innovation stimulus habitats with various initiatives
around the world, and also in Brazil, are the so-called technological innovation. One of the major
challenges to the development, management and operation of these projects is to obtain resources. So,
the question arises: what are the prospects for financing the organization holding a CT&I policy project
offers to conduct the phases of planning, development and operation of the constituent elements and
services offered by this type of CT&I policy project? The aim of this paper is to raise the prospects of
financing used in the steps cited in the project. It was conducted a literature review which addressed
innovation and your involvement in the new app, business arrangements, technology parks and
Incubators in order to build the conceptual basis for the analysis of the cases; in the end, it presents a
comparative analysis of the prospects for political projects CT&I.
Keywords: Development, innovation, technology and politics

1. INTRODUÇÃO
Quais são os caminhos que o Poder Público pode delinear para proporcionar à
população oportunidades de adquirir formação, qualificação e protagonismo social por
meio de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)? Esse estudo de caso nasce a partir
dessa indagação no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Lorena, no Vale do Paraíba paulista.
Frente à amplitude do campo conceitual de CT&I, buscou-se alinhavar a teoria e
as práticas realizadas pela Secretaria pelo viés das Políticas Públicas (PP) enfocadas
no desenvolvimento, levando em conta suas fronteiras difusas, interdisciplinares e
interinstitucionais.
O exercício de pensar e construir desenvolvimento econômico e social de forma
sustentável para um município a médio e longo prazo implica em tornar viáveis ações
no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação que impactem de forma direta na
promoção de oportunidades à população, qualificação de mão de obra, criação de
produtos e serviços de qualidade, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias
e inovações em diversas áreas do conhecimento.
O objetivo desse estudo de caso é apresentar algumas Políticas Públicas nas
áreas de CT&I que estão sendo implementadas e executadas na cidade em questão.
Ao longo do texto serão explicitados os campos teóricos que estruturam as ações
práticas da Secretaria e exemplos de cidades que possuem políticas semelhantes já
consolidadas. Serão apresentados também passos práticos da criação de um Projeto
de Lei (PL) e como as esferas federais, estaduais e municipais se articulam durante o
processo.
A implantação do Parque Tecnológico e a criação do Espaço Maker em Lorena
serão as políticas chave nessa discussão em que sociedade, empresas e Poder
Público estão imbricados. Espera-se que esse estudo possa vir a ser base para outras
Secretarias municipais que almejem desenvolver PP nesse sentido.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Políticas Públicas, em sua práxis, consistem em um conjunto de programas e
ações desenvolvidas e implementadas nas esferas governamentais federais, estaduais
e municipais direcionados a pastas/áreas específicas ou em cooperação, como por
exemplo, em educação, habitação, saúde, segurança e demais áreas. Antes de
adentrarmos no mérito das PP em Ciência, Tecnologia e Inovação, enfoque dessa
pesquisa, se faz necessário conceituar de forma holística que Políticas Públicas
constituem uma área do conhecimento e disciplina acadêmica, tendo seu início nos
anos 30 nos Estados Unidos por meio de quatro fundadores, sendo eles H. Laswell, H.
Simon, C. Lindblom e D. Easton (SOUZA, 2006).
Lynn (1980) apud Souza (2006) sintetiza que é um conjunto de ações
governamentais que produzem efeitos específicos, atuando na solução de problemas
que repercutem na economia e nas sociedades, explicando “as inter-relações entre
Estado, política, economia e sociedade” (p. 25) e “como e por que os governos optam
por determinadas ações” (p.22). De acordo com Barcellos (2016, p. 133), as PP
“apresentam-se como mecanismo imprescindível para a realização dos direitos
assegurados na Carta Magna, os quais dependem das medidas tomadas pelo Estado
para sua consumação”, sinalizando o elo entre as Políticas Públicas e os Direitos.
A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, p. 26).
Essas mudanças supracitadas trazem em seu âmago a influência social
causada pelas políticas, sendo que a promoção de oportunidades sociais é um tipo de
liberdade instrumental, em que a áreas como educação, saúde e segurança
influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. (SEN, 2010).

3. METODOLOGIA
A metodologia adotada nesse estudo foi de cunho quantitativo e qualitativo,
iniciando-se com pesquisa bibliográfica e webibliográfica acerca dos temas arrolados
como forma de ressignificar o olhar acerca do empírico. A abordagem por meio do

estudo de caso foi escolhida por ser uma forma de tradução científica das ações
sociais no campo em questão.
Foi realizada também pesquisas documentais nos arquivos da Secretaria como
forma de compreender as ações já desenvolvidas no município, bem como análise de
similares programas desenvolvidos por Secretarias brasileiras que implementaram
Políticas Públicas em Ciência, Tecnologia e Inovação e seus resultados.

4. DESENVOLVIMENTO
4.1 Análise de Políticas de CT&I no país

4.1.1 Incentivo Fiscal para o Parque Tecnológico de Lorena
Fazendo a comparação a secretaria Desenvolvimento e Inovação das Indústrias
de Lorena, os estabelecimentos empresariais e prestadores de serviços que se
instalarem na zona Industrial do Plano Diretor da cidade de Lorena dentro do parque
tecnológico, nos próximos anos receberão uma série de benefícios e incentivos fiscais
do município, em contrapartida os investimentos realizado em áreas de mais de 250
mil de metros quadrados do município, localizado na Rodovia Presidente Dutra Km 154
do bairro Vila dos Comerciários, onde as empresas poderão construir ou ampliar suas
unidades industriais de base tecnológica e comerciais. Entre os benefícios, encontramse a redução de impostos, pelo prazo de 10 à 15 anos, do IPTU 100%, do ISS em 2%,
do ITBI em 100% entre outros.

4.1.2 Incentivo Fiscal Parque Tecnológico Taubaté
Segundo RAMOS, G.P. (2013), fazendo a comparação das ações da Secretaria
Desenvolvimento e Inovação um órgão municipal, para o setor privado, industrial e
comercial quem se instalou na zona leste do Plano Diretor da cidade, entorna da área
do parque tecnológico, terão adiante nos próximos anos uma série de benefícios e
incentivos fiscais do município. Em contrapartida os investimentos realizado em uma
área do Parque Tecnológico de Taubaté, uma área com mais de 1 milhão de metros
quadrados, localizado no do distrito industrial do bairro Una I, onde as empresas

poderão construir ou ampliar suas unidades industriais tecnológica e comerciais. Entre
os benefícios, encontram-se a redução de impostos, pelo prazo de 10 à 15 anos, do
IPTU 100%, do ISS em 2%, do ITBI em 50% e a concessão de Certificados de
Incentivos ao Desenvolvimento (CDI), que poderão ser utilizados para o pagamento de
ISS, IPTU. O programa estadual de incentivos fiscais, chamado "Pró-Parques".
Instituições de apoio e de empresas de base tecnológica poderão utilizar créditos
acumulados de ICMS ou diferir o imposto para pagamento de bens e mercadorias a
serem utilizados na realização de projetos de investimento e no pagamento de ICMS
relativo à importação de bens destinados ao ativo imobilizado. A redução do ISS
Isenção de IPTU, Isenção de ITIV, Redução de até 90% no ICMS, o deferimento do
ICMS na aquisição de equipamentos importados. Incentivos fiscais do governo Federal
a Lei de Inovação (Lei 10.973/04) Lei do Bem (Lei 11.196/05), IPI, PIS, CONFINS,
exportação, importação, EAD porto seco. Fonte: Secretaria Desenvolvimento e
Inovação.
Figura 01: Imagem de Projeto Parque Tecnológico Taubaté

Fonte: Secretaria Desenvolvimento e Inovação

De acordo com a secretaria de desenvolvimento e Inovação eles assinarão um
convênio com a EACH-USP para a implantação de uma incubadora de empresas de
base tecnológica, que permitirá a competitividade econômica e será o embrião do
Parque Tecnológico de Taubaté. A Prefeitura criou o Centro Tecnológico com

incubadora para atrair investimentos e agregar valor de produtos e processos com
eficiência. Com este mecanismo, a cidade vai gerar desenvolvimento econômico e
social. USP, (2012).
Figura 02: Incubadora Tecnológica de Negócios APL de Taubaté

Fonte: Secretaria Desenvolvimento e Inovação

Conforme foi citado acima, as empresas do arranjo produtivo local (APL) do
setor da saúde estão se organizando com o apoio do SEBRAE-SP, FIESP, CIESP e
Prefeitura Municipal. Almeja-se que esta estruturação do setor traga ganhos de
competitividade e fortaleça as empresas locais.
Ainda sobre o setor, Telles (2002) caracteriza o grau de organização das
empresas em atividades de parceria entre as próprias empresas e entre estas e a
universidade, as instituições de apoio ao setor e o governo. Estes resultados
demonstraram que há vastas possibilidades de crescimento da indústria local nesta
direção. Várias empresas declararam ter interesse em estabelecer parcerias com
outras empresas para diversas finalidades.
“Do total de empresas da amostra, apenas 33% disseram desenvolver algum
tipo de troca de informações com outras empresas do setor e 20% estabelecem algum
tipo de contato com fornecedores para desenvolvimento de produto”. (Telles 2002).

Segundo a autora, as parcerias com a universidade são algo que pode ser mais
bem explorado, 60% das empresas disseram ter algum tipo de vínculo com a
universidade no desenvolvimento de produtos e processos, 42% das empresas
utilizam a universidade para a realização de testes. Mas estas relações vêm ocorrendo
apenas de maneira informal.
As medidas mais importantes para contribuir para o desenvolvimento econômico
no município, segundo as empresas locais do setor, são a articulação de feiras e
missões comerciais, a formação de novos cursos de qualificação profissional, o apoio
na elaboração de projetos de investimento e busca de recursos financeiros e a
coordenação empresarial para políticas de compra conjunta, consórcio exportador etc.
As empresas também consideraram que a divulgação da imagem da cidade como
centro tecnológico da industrial, além de favorecer o aumento das vendas, pode
contribuir para a atração de mão-de-obra qualificada.
Por meio das leis foram implantados 8 distritos industriais, que concede,
incentivos às empresas interessadas em instalar-se no município e que obedeçam às
condições estabelecidas por lei. Os benefícios concedidos são: isenção de taxas
municipais: licença para execução de obras particulares, de alvará de localização, de
aprovação de projetos, isenção total do preço público referente à obtenção da licença
para construção das obras particulares. E possui também a Lei do Plano Diretor e
poderá facilitar a instalação de empresas dentro do parque tecnológico agilizando a
certidão de zoneamento; auxiliando nas questões burocráticas para liberação dos
documentos

necessários

para

abertura

de

empresas

no

âmbito

municipal;

assessorando e acompanhando contatos junto aos órgãos públicos federais e
estaduais.
Atrair empresas de outros segmentos e de empresas Internacionais deve seguir
a máxima: Uma política industrial, é uma política de desenvolvimento econômico se
houver coordenação de ações e comando político.
A diferença trazida pela Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE) para incentivar atração de empresas de futuro em nanotecnologia,
biotecnologia e biomassa, tem que ter um aspecto significativo com incentivos fiscais

do Governo Federal para atrair empresas de tecnologia. Fazer uma política
macroeconômica favorável à inovação coincide com uma política macroeconômica
favorável ao setor produtivo industrial. PITCE (2010).
Tem um orçamento para ciência e tecnologia dos fundos setoriais, um conjunto
de instrumentos que são relevantes para programar uma política de ciência e
tecnologia que pode resultar em inovação tecnológica. Contudo, esses instrumentos
não chegam a dar resultados porque há uma política de controle de gastos, porque a
própria estrutura tributária não favorece. Acesso 10 Maio 2014 (www.renai.gov.br Ministério Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – 2012).
Taubaté foi uma das cidades que mais cresceu em arrecadação nos últimos
anos. O orçamento em 2005 era de R$623,10 milhões de reais, hoje é de R$ 852
milhões. Para 2014, deverá girar na casa dos R$ 986 milhões. O aumento na
arrecadação reflete na qualidade dos produtos e serviços de infraestrutura oferecidos
pela Prefeitura e é consequência do aumento da produção na cidade bem como da
geração de empregos, renda e oportunidades de capacitação profissional. Secretaria
de Desenvolvimento e Inovação, (2014).
Figura 03: Imagem do mapa do país e do estado de SP com a localização dos Pq. Tecnológico.

Fonte: disponível em (www.mapas.com.br/mapa-estado-sao-paulo) Acessado em 20 de abril de 2013.

4.2 Estudo de Caso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, CT&I de
Lorena/SP
Figura 04: Processo de desenvolvimento de um Projeto de Lei estadual e municipal
Desenvolvimento
do Texto do PL

Aprovação do
Secretário da Pasta

Aprovação do
Jurídico

Encaminhamento
para análise do
Jurídico

Encaminhamento
para aprovação na
Câmara Municipal

Aprovação e
sanção pelo
Prefeito

Fonte: Autor

Após a aprovação do Projeto de Lei, a verba é liberada pela Secretaria de
Finanças com base no Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de cada exercício anual. A aplicação da verba pode ser acompanhada pela população
no Portal de Transparência e por meio de debates em audiências públicas na Câmara
Municipal, com liberdade para opinar contra ou a favor, e incluindo incentivos fiscais
para empresas que se instalarem no município de Lorena.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho não se destinou a discutir, avaliar ou comparar os impactos
econômicos, sociais, ou de qualquer outro tipo, de Política de CT&I como instrumento
de políticas públicas, realizada sobre o retorno social, econômico e financeiro dos
recursos investidos.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA CÔMODA PARA JOVENS TRABALHADORES
RESIDENTES EM MORADIAS COMPACTAS
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RESUMO
O trabalho, que encontra-se ainda em fase de desenvolvimento, consiste na produção de uma
cômoda voltada para um público em específico: as pessoas que, impulsionadas pelo trabalho e pelos
estudos, optam por viver sozinhas ou em moradias compactas. Foi em uma visita ao apartamento de um
estudante que surgiu a ideia de realizar esse trabalho, mas somente com uma pesquisa mais
aprofundada é que se tem a real ideia do quão grande e crescente é esse público. Os micro
apartamentos que antes representavam cerca de 1% dos estoques nas imobiliárias hoje representam
cerca de um terço do estoque dessas empresas. O objetivo é apresentar um produto que atenda as
necessidades básicas de uso de uma cômoda, que é o armazenamento, como também de auxiliar na
organização e economia do espaço por meio de uma função adicional.
Palavras-chave: Design; Ergonomia; Mobiliário; Moradias Compactas

ABSTRACT
The work, still under development, consists of the production of a dresser aimed at a specific
audience: people who, driven by work and study, choose to live alone or in compact dwellings. It was
during a visit to a student's apartment that the idea of doing this work came up, but only with a more indepth research does one have the real idea of how big and growing the audience is. The microapartments that once represented around 1% of inventories in real estate today represent about a third of
the stock of these companies. The goal is to present a product that meets the basic needs of using a
dresser, which is storage, but also to assist in organizing and saving space through an additional
function.
Keywords: Design; Ergonomics; Funitury; Compact houses

1. INTRODUÇÃO
A cômoda é uma peça mobiliária que surgiu no final do século XVII,
originalmente restrita somente aos quartos essa peça foi se tornando um móvel
popular e ganhando espaço também em outros ambientes do lar. A cômoda evoluiu
com o passar dos anos e tornou-se um móvel extremamente versátil, atendendo não
as necessidades de armazenar roupas, sua origem, como também diversos objetos,
aparelhos, documentos, e o que mais for de necessidade do consumidor. A cômoda
hoje adquiriu funções ainda mais abrangentes com chegada das cômodas multiuso,
que comportam também televisores e DVDs, e ainda assim continua sendo um móvel
com preço muito acessíveis.
Por essa razão a cômoda pode se tornar o móvel ideal para consumidores que
dispõem poucos recursos financeiros e que necessitam de um espaço para armazenar
suas coisas. Esse trabalho é feito pensando nos jovens, mas de um modo especial, os
que precisam deixar suas casas para se acomodar micro apartamentos. Há muitos
jovens hoje que se acomodam em moradias assim por motivos de estudo, trabalho ou
ambas as causas. Para o universitário e o jovem trabalhador que vive nesses tipos de
moradia é muito mais conveniente um móvel que atenda suas necessidades de
armazenamento de seus pertences e o ajude a manter a organização de seu espaço.
A cômoda apresentada nesse projeto deve atender não só essas necessidades
como também auxiliar na economia do uso do espaço, possuindo também a função de
suporte para o notebook. Tudo isso mantendo o preço baixo, utilizando um material de
menor custo, porém mantendo a qualidade do produto.

2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.

Móveis e Suas Funções

Os móveis, assim como qualquer objeto criado pelo homem, existem com a
função de atender as necessidades das pessoas, segundo Baudrillard (1972) “A
configuração do mobiliário é uma imagem fiel das estruturas familiais e sociais de uma
época. ”
Segundo Baudrillard (1972), quando falamos em produto, o Design é mutável e
adaptável, essa afirmação é clara quando olhamos para os objetos de nosso cotidiano.
Todas as suas propriedades, a função, a estética, entre outras, sofre alterações com o
passar do tempo, ganham novas funções, ou até mesmo perdem funções que não são
mais necessárias. “A organização também muda: o leito dissimula-se em sofá-cama, o
buffet e os armários, em armários embutidos escamoteáveis. As coisas dobram-se,
desdobram-se,

são

afastadas,

entram

em

cena

no

momento

exigido.

”

(BAUDRILLARD, 1972, p.23)
A mudança a nossa volta desses objetos, que acompanham a evolução e
necessidade das pessoas, é necessária, especialmente para móveis, que durante
décadas foram evoluindo mudando sua forma, cor e função. As mesas, por exemplo,
tinham inicialmente a função principal como um móvel para o ambiente de trabalho,
atualmente seu objetivo primordial está relacionado às refeições.
Acredita-se que os primeiros móveis foram criados com a finalidade de defender
os alimentos dos animais e guardar objetos preciosos, como uma caixa, que talvez,
inicialmente serviu de assento para os seres humanos, que com a mudança na forma
de se portar diante deste, evolui para as camas, cadeiras e sofás que conhecemos
hoje. Claro, todo esse processo de evolução foi demorado e aconteceu conforme os
passar do tempo, e de acordo com a maneira como as necessidades do usuário foram
sofrendo mudanças no decorrer desse tempo.
Segundo Norman (2002) os objetos cujo design obteve sucesso são aqueles
que não provocam a sensação de frustração ou até mesmo raiva no usuário ao serem
manejados. Objetos bem projetados e concebidos são fáceis de usar, com pouca ou
nenhuma indicação de símbolos e ou pictogramas o bom design segue o processo

normal de raciocínio e interpretação que cada usuário faz ao se comunicar com um
produto. Norman enfoca que o usuário não pode ter dificuldade em reconhecer o que
deve ser puxado, empurrado ou girado ao interagir com o produto.

2.2

Ergonomia

Ergonomia é uma palavra de origem grega, onde ergon significa trabalho, e
nomo é a palavra para normas e regras.
A definição de Ergonomia de acordo com a Ergonomics Research Society, da
Inglaterra é a de que “Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu
trabalho, equipamento, ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de
anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse
relacionamento”.
Segundo Iida (1990) “A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao
homem. ” O autor deixa bastante claro em sua obra que o trabalho mencionando é na
verdade um termo bastante amplo, envolvendo não apenas as tarefas executadas em
que se há interação com máquinas e outros equipamentos. Podem ser tarefas
relacionadas ao trabalho e também tarefas cotidianas. “Isso envolve não somente o
ambiente físico, mas também os aspectos organizacionais de como esse trabalho é
programado e controlado para produzir os resultados desejados. ” (IIDA, 1990, pg 1)
A colocação de Iida pode ser complementada por Dejour (1997) que afirma de
“A ergonomia é uma ciência que visa o máximo rendimento, reduzindo os riscos do
erro humano ao mínimo[...]”. Dessa maneira fica clara a importância dos estudos
ergonômicos para maximizar a segurança de um indivíduo. É uma ciência que se
preocupa com segurança, bem-estar e o conforto do ser humano durante a execução
de tarefas.
Para os profissionais da área do Design e da engenharia, a preocupação com o
ser humano é algo natural, que já se espera destes profissionais. É por esse motivo
que a ergonomia é uma ferramenta tão importante para os profissionais dessa área,
uma vez que “[...] a ergonomia trata desses assuntos cientificamente, tendo acumulado
conhecimentos e metodologias [...]” (IIDA, 1990, p 2)

3. METODOLOGIA
O método de Bruno Munari, citado em sua obra Das Coisas Nascem as Coisas,
onde o processo de Design é apresentado como uma receita de arroz verde. A
metodologia consiste nas seguintes etapas: Definição do problema; Componentes do
problema; Coleta de dados; Análise de dados; Criatividade; Materiais e Tecnologias;
Experimentação; Modelo; Verificação; Desenhos Construtivos; Solução.
Essa metodologia foi escolhida por sua facilidade de execução e por se encaixar
adequadamente ao cronograma do trabalho. A partir destes procedimentos foi possível
fazer a seguinte adaptação para realizar as etapas do projeto: Análise geral do
mobiliário e de suas funções; Coleta de dados sobre a indústria moveleira; Análise
ergonômica do projeto; Análise das necessidades do consumidor; Construção do
projeto.
Antes do desenvolvimento do projeto é necessário o público para quem se está
projetando. Deste modo foi realizada nesse capítulo uma delimitação do público a
serem atendidas, suas necessidades e condições de moradia.
O projeto é destinado a jovens adultos que possuem uma jornada dupla,
dividindo-se o trabalho e os estudos. É um público jovem que vai dos 18 aos 25 anos,
e que vive em sua maioria em micro apartamentos das mais variadas modalidades e
também em repúblicas. É um público que em sua maioria, como por exemplo o caso
dos estudantes que moram em micro apartamentos, pode se manter, mas em sua
maioria possui pouco poder de compra. Esse é um público formado por pessoas que
passa pouco tempo em casa, e por isso não necessita tanto de espaço, mas sim de
praticidade e economia, seja de dinheiro ou de espaço.

3.1 Moradias Compactas
De acordo com Lombardi (2010), os micros apartamentos são a solução criativa
que os engenheiros, arquitetos e construtoras tem encontrado para atender de maneira
funcional a crescente busca por moradias nas regiões metropolitanas. As pessoas, em
sua maioria jovens adultos, deixam a casa dos pais em busca de trabalho. Aqueles
que possuem uma jornada ainda mais atribulada, como por exemplo trabalhando

durante o dia e estudando no período da noite, precisam de mais facilidade de acesso
para o trabalho. Com isso é preciso um acesso melhor às linhas de metrô e ônibus
para que o trânsito de casa até o trabalho e depois à universidade seja.
Com isso, a busca por casas com dimensões mais reduzidas cresceu, e os
micros apartamentos hoje são muito procurados nas grandes cidades. No entanto é
preciso saber que nem todos os chamados “micro apartamentos” são iguais. Burgos
(2017) destaca que existem diversos tipos desse imóvel, e cada tipo recebe um nome
diferente para as características que apresenta cada uma se adequando melhor à
realidade do usuário.
Loft: Os lofts são um estilo de moradias que se popularizou nos Estados Unidos
nas décadas de 60 e 70. Eram construídos aproveitando os grandes galpões de
fábricas e armazéns que caíam em desuso. São caracterizados por possuírem um pé
direito alto, um único e vasto cômodo que abrange sala de estar, quarto, cozinha e
área de serviço. O banheiro fica localizado em um mezanino, que nada mais é do que
um nível particular do edifício situado entre o piso do primeiro andar e do andar térreo.
No Brasil, como não é muito comum haver armazéns de fábrica localizados em regiões
metropolitanas, os edifícios são construídos para simular os lofts americanos.
Flat: O flat é também chamado de apart-hotel é um tipo de imóvel que até conta
com divisões para quarto, banheiro, cozinha e sala, mas funcionam basicamente como
um hotel, onde os moradores podem contar com serviços de segurança, lavanderia,
recepção e alimentação, tudo isso somada às taxas de condomínio. Podem ser
adquiridos como moradias permanentes, mas é bastante comum ver aluguéis desse
tipo de imóvel.
Kitnet: Esse é um dos imóveis que abriga o principal público alvo do projeto. Os
Kitnets são bastante populares no Brasil e costumam ter de 20 a 40 metros quadrados.
Geralmente são formados por quarto, banheiro, e uma sala integrada a uma cozinha
minúscula no estilo americano, tendo apenas um balcão para servir de divisória. São
localizados nos grandes centros e estão disponíveis por preço bem acessíveis para
jovens casais sem filhos ou jovens estudantes que queiram morar sozinhos.

JK: Talvez os imóveis do tipo JK sejam os menos conhecidos dessa lista, mas
assim como o Kitnet, é nesse tipo de imóvel que habita o principal público alvo ao qual
será dirigido o produto a ser criado nesse projeto. Este imóvel é composto por apenas
dois ambientes, um banheiro, e um cômodo que integra a sala, o quarto e a cozinha.
Este imóvel simplesmente não possui divisórias, e existem algumas modalidades em
que o espaço é realmente pequeno. É considerado o imóvel ideal para jovens
profissionais que vivem sozinhos.

4.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa mercadológica
com os produtos similares existentes no mercado, como cômodas, escrivaninhas e
mesas para computador. Também foram analisados produtos de linhas diferentes que
apresentam similaridade e sistemas que podem vir a ser úteis para trazer inovação ao
produto. Como é o caso de mesa dobráveis, extensíveis e afins.
As análises foram realizadas utilizando o Diferencial Semântico, um método
criado por Osgood (1950) inicialmente para analisar a percepção e os sentimentos em
relação a um objeto ou conceitos na área da psicologia. Entretanto esse é um método
que pode ser adaptado para se utilizar em qualquer tipo de pesquisa, uma vez que a
ferramenta não possui um conjunto de itens específicos e nem uma pontuação
definida. A ferramenta foi escolhida por permitir uma fácil comparação entre produtos
similares e permitir comparações que auxiliam a identificar as deficiências e eficiências
de um produto, tornando possível chegar ao que se espera como o produto ideal do
projeto. Os produtos apresentados nos quadros 1 e 2 foram os que se sobressaíram
na análise de similares por conterem qualidades e características consideradas
fundamentais para atender as necessidades do público alvo, cujas condições de
espaço e poder aquisitivo foram apresentadas no capítulo anterior.

Quadro 1: Tabulação de resultados da análise de produtos similares

Produto

Pontuação

Similar 1

Escrivaninha Veneza

10

Similar 2

Escrivaninha BC 45-06

10

Similar 3

Cômoda Imola !!

6

Similar 5

Cômoda Teen L.O.L.

8

Fonte: O autor (2017)

Quadro 2: Tabulação de resultados da análise de produtos que apresentam similaridades

Produto

Pontuação

Similaridade 1

Mesa estêncil Campere

-12

Similaridade 2

Mesa Dobrável Carraro 1540

10

Similaridade 3
Similaridade 4

Mesa Dobrável Suspensa para
Cozinha
Armário com Mesa Dobrável

9
4

Fonte: O autor (2017)

Após as análises, notou-se que os produtos similares 1, 2 e 5 se saíram melhor
do que os demais produtos para atender a metas de qualidade. Sendo assim serão
levados em consideração no momento da geração de hipótese. O mesmo pode ser
dito dos produtos que apresentam similares de número 2 e 3, que sobressaíram muito
em relação a seus concorrentes. Unindo tudo o que esses produtos apresentam em
questões de qualidade será possível chegar ao produto ideal.

5. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS
A etapa atual em que se encontra o desenvolvimento do trabalho consiste em
gerar os parâmetros que ajudarão a definir quais as características que o produto ideal
deve ter para atingir as metas de qualidade e atender todas as necessidades do
consumidor. Essa é a etapa em que toda a informação adquirida na fundamentação
teórica e no desenvolvimento do projeto ganha forma, levando em consideração os

sistemas e subsistemas presentes nos produtos que mais se sobressaíram durante a
análise mercadológica.
Quadro 3: Parâmetros para a geração de alternativas

Requisitos

Objetivos
Função de cômoda

Multifuncionalidade

Funções de sapateira, suporte
para TV e DVD
Função de escrivaninha
Altura máxima da cômoda:
1,20m

Dimensões ideais

Largura mínima da
escrivaninha: 70 cm
Altura mínima da escrivaninha:
75 cm

Otimização do
espaço

Possuir modularidade
Capacidade satisfatória de
armazenamento

Classificação
Necessário
Desejável
Necessário
Desejável

Necessário

Necessário
Desejável
Necessário

Cores neutras

Desejável

Formas geométricas

Desejável

Estética
Fonte: o autor (2017)

Por meio desses parâmetros será possível criar as alternativas e fazendo uso da
ferramenta comparativa QFD, também conhecida como Casa da Qualidade, será
possível determinar qual das alternativas é a que melhor atende as necessidades do
consumidor e mais se aproxima de ser considerada como o produto ideal. A etapa que
sucede a escolha do modelo final é a construção do mockup físico em escala.

6. CONCLUSÃO
Após uma análise entre os produtos similares já existentes no mercado foi
possível chegar à conclusão de que o móvel deve ser multifuncional, a fim de atender
mais de uma necessidade do usuário, deste modo a economia aconteceria não só na
otimização do espaço, mas também no lado financeiro, uma vez que móveis que
apresentam mais de uma função podem evitar que o usuário consuma mais do que
pode, já que está livre da necessidade de comprar outro móvel para atender outra
necessidade.
Até o momento foi possível concluir que o produto possui três objetivos básicos:
Praticidade, economia e inovação. O público alvo é um público que busca facilitar sua
vida cotidiana, pois em sua maioria são pessoas com rotinas agitadas e muitas vezes
possuem uma jornada dupla entre trabalho e estudos. Também é um público que
precisa economizar, falando tanto do espaço quanto financeiramente, boa parte ainda
não possui grande poder de compra, e é aí que entrará a inovação. O produto
multifuncional deverá atender mais de uma necessidade e ainda poupar o consumidor
de adquirir outro produto específico para outra função.
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RESUMO
O diabetes aumenta o risco da doença cardiovascular, é a causa mais comum de amputações.
É uma disfunção metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica resultante da deficiência da
secreção da insulina ou da incapacidade da insulina. Objetivo: identificar a necessidade da educação à
saúde às pessoas diabéticas com o pé diabético como ferramenta na prevenção das feridas e
amputações de seus pés. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. Com uma
pessoa de 57 anos do sexo masculino, portador do pé diabético, feito o acompanhamento de seus
curativos, com levantamento de seus dados por meio da consulta do enfermeiro. Os dados foram
registrados e discutidos com a literatura científica. Concluímos que após o relato de experiência a
grande necessidade da educação à saúde às pessoas diabéticas com pé diabético como ferramenta na
prevenção das feridas e amputações de seus pés, aumentando a qualidade de vida das pessoas com
diabetes.
Palavras-chave: Pé Diabético, Educação à Saúde, Diabetes

ABSTRACT
Diabetes increases the risk of cardiovascular disease, it is the most common cause of
amputations. It is a metabolic dysfunction characterized by chronic hyperglycemia resulting from
deficiency of insulin secretion or insulin inability. Objective: To identify the need for health education for
diabetic foot people as a tool in the prevention of wounds and amputations of their feet. It is a qualitative
research, of the case study type. With a 57-year-old male, diabetic foot carrier, made the follow up of
their dressings, with lifting their data through the nurse's appointment. The data were recorded and
discussed with the scientific literature. We conclude that after the experience report the great need of
health education for diabetic people with diabetic foot as a tool to prevent the wounds and amputations of
their feet, increasing the quality of life of people with diabetes.
Keywords: Diabetic Foot, Health Education, Diabetes

1. INTRODUÇÃO
O diabetes é considerado fator de risco, principalmente devido aos distúrbios
importantes causados no metabolismo de lipídeos. O diabetes mellitus é uma síndrome
de comprometimento do metabolismo dos carboidratos, das gorduras e das proteínas,
causada pela ausência de secreção de insulina ou por redução da sensibilidade dos
tecidos à insulina. Um aspecto característico desta doença consiste na resposta
secretora defeituosa ou deficiente de insulina, que se manifesta na utilização
inadequada dos carboidratos (glicose), com conseqüente hiperglicemia (COTRAN,
KUMAR; ROBBINS, 1994).
Segundo Batista (2010), o diabetes aumenta o risco da doença cardiovascular, e
é a causa mais comum de amputações não traumáticas de membros inferiores. Além
disso, requer cuidados médicos por toda a vida por ser uma disfunção metabólica
caracterizada por hiperglicemia crônica resultante da deficiência da secreção da
insulina, da incapacidade da insulina ou ambas.
O diabetes é um distúrbio no metabolismo da glicose do organismo, no qual a
glicose presente no sangue passa pela urina sem ser usada como um nutriente pelo
corpo (GUYTON; HALL, 1997).
O diabetes está associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de
desenvolvimento de complicações micro e macro-vasculares, como também de
neuropatias. Pode resultar em cegueiras, insuficiência renal e amputações de
membros, sendo responsável por gastos excessivos em saúde e substancial redução
da capacidade de trabalho e da expectativa de vida. Existe a diabetes tipo I e tipo II
(BATISTA; et al, 2005).
No diabetes tipo 1, há uma incapacidade em produzir insulina porque as
células beta pancreáticas foram destruídas por um processo auto-imune. Neste caso,
as células do pâncreas que normalmente produzem insulina são destruídas e, quando
pouca ou nenhuma insulina vem do pâncreas, o corpo não consegue absorver a
glicose do sangue e as células ficam sem insulina (COTRAN; KUMMER; ROBBINS,
1994).

O pâncreas do diabético tipo 1 não produz insulina. Sem o hormônio, a glicose
não entra nas células e fica acumulada no sangue e começam a aparecer os sintomas.
Quando o açúcar no sangue excede o limite, esse excesso é eliminado pela urina.
Nota-se quando o diabético ao urinar no vaso sanitário, algum respingo no chão fica
com aparência pegajosa de água. O corpo perde líquido por excesso de micção e a
conseqüência é a sede do diabético. Também é notada a modificação do apetite e o
indivíduo sente mais fome (GROSSI; CIANCIARULHO; MANNA, 2003).
O diabetes tipo 2 é causado pela resistência à insulina e obesidade. Ocorre em
pessoas com mais de 40 anos. O pâncreas secreta insulina normalmente, mas sobram
insulina e glicose no sangue e células com pouca glicose. O pâncreas libera muita
insulina levando as células β a se deteriorarem. Células β destruídas não têm
produção de insulina e o indivíduo passa a ter a necessidade de tomar insulina e
medicamentos para aumentar a sensibilidade à insulina (GUYTON; HALL, 2002).
A conseqüente deficiência de insulina é grave e, para sobreviver, o indivíduo
com diabetes tipo I deve aplicar injeções regulares de insulina. No diabetes tipo 2
(diabetes não insulino-dependente), o pâncreas continua a produzir insulina, algumas
vezes em níveis mais elevados do que o normal. No entanto, o organismo desenvolve
uma resistência aos seus efeitos e o resultado é um déficit relativo à insulina
(COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1994).
As atuais estimativas mostram que o DM vem aumentando sua importância pela
crescente prevalência. Avalia-se que, em 2025, possa haver cerca de 11 milhões de
pessoas diabéticas no País, o que representa um acréscimo de mais de 100% em
relação aos atuais 5 milhões de diabéticos, no ano 2000. (BRASIL, MS, 2002).
A incidência de amputações relacionadas ao diabetes atinge 6-8/1000
diabético/ano. No Brasil, estima-se que ocorram 40.000 amputações/ano em sujeitos
diabéticos. Sabendo-se ainda que 50% das amputações não traumáticas de
extremidades inferiores são atribuídas ao diabetes e o risco de amputação é 15 vezes
maior do que na população geral (TAVARES, et al., 2009).
Estudos vêm mostrando a necessidade dos profissionais de saúde avaliar os
pés dessa clientela de forma minuciosa e com freqüência regular, buscando

desenvolver estratégias e ações, que visem melhorar o autocuidado, como também
fazendo um bom controle glicêmico na assistência primária (OCHOA-VIGO; PACE,
2005).
A educação tem como objetivo principal sensibilizar e mudar atitudes dessa
clientela, a qual é muito difícil modificar alguns valores e preceitos em relação aos
cuidados com os pés e calçados no seu dia-a-dia, dessa forma reduzindo o risco de
ferimento, úlcera e infecção. Acredita-se, porém, que a idade, a acuidade visual,
obesidade, mobilidade limitada e problemas cognitivos devam interferir nas habilidades
de autocuidado adequado com os pés, mesmo não se considerando as condições
socio-econômicas que, em suma, determinam o estilo e qualidade de vida dessa
população (OCHOA-VIGO; PACE, 2005).
A consulta de enfermagem classifica-se como fator importante e instrumento de
proteção ao agravo dos riscos e complicações, visto que colabora para a forma de
cuidar e educar, motivando o outro a participar do processo saúde-doença,
aprendendo o autocuidado dos pés, ajudando na adesão do tratamento (OCHOAVIGO; PACE, 2005).
A enfermagem pode contribuir com a sociedade, diminuindo o número de
amputações e óbitos causados pelas complicações do diabetes mellitus, por meio de
ações preventivas principalmente na educação ao autocuidado.

Segundo Silva et

al. (2013, p. 61) "O Diagnóstico precoce e profilaxia adequadas prestadas por
enfermeiros capacitados, inibem o surgimento ou agravamento do pé diabético,
proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes e seus familiares."

2. MATERIAIS E MÉTODO
Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, feita com uma pessoa de 57 anos
do sexo masculino, portador do clássico Pé Diabético. Feito o acompanhamento de
seus curativos à domicílio, com levantamento de seus dados por meio da consulta do
enfermeiro baseado na lei 7.498 de 1986, usando um instrumento para coleta dos
dados como norteador da consulta, o qual o modelo se encontra em anexo 8.2.
Os dados foram registrados e discutidos com a literatura científica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
R.F.O é do sexo masculino, tem 57 anos, casado, raça branca, possui 2 filhas, é
servidor público federal aposentado. Relata ter HAS, DM, colesterol alto e ser cardíaco.
Informa que tem histórico familiar das mesmas doenças de base; seus pais e seus
avós. Faz uso de Pantoprazol 40mg, Carvedilol 12,5mg 2x ao dia, Enalapril 5mg 1x ao
dia, Sustrate 2x ao dia, AAS 1x ao dia, Aldactone 25mg 1x ao dia, Brilinta 2x ao dia,
Ancoron 200 mg 2x ao dia, Pregabalina 75mg 1x ao dia, Cilostazol 100 mg 1x ao dia,
Fluoxetina 20mg 1x ao dia, Insulina NPH 30 UI ao dia e Regular 10 UI ao dia. Aos
sinais vitais, P.A: 120/90 mmHg, TAX: 36,6ºC, F.C: 68 bpm, SatO2: 99%, nível de
consciência Glasgow 15.
Ao informar sobre sono, o mesmo informou que dorme cerca de 8 horas por
noite “bem dormidas” e quando questionado sobre sua alimentação, relatou que foi
criado comendo comida árabe, a mesma são iguarias pesadas e que sua alimentação
sempre foi desequilibrada durante toda a sua vida, porém há um ano segue dieta
equilibrada após orientação da nutricionista devido aos problemas de saúde.
Em um estudo realizado por Santos et al. (2015) foi apresentado uma diferença
significativa para aqueles que apresentaram o problema com o pé havia mais de um
mês. Segundo este estudo, estas pessoas tem uma probabilidade três vezes maior de
chegar a uma amputação do que aqueles que detectaram o problema em menos
tempo. A pessoa que apresenta lesão ulcerada em membros inferiores precisa de
acompanhamento frequente. O profissional deve estar atento ao potencial para o
autocuidado e rede de apoio do paciente, bem como cuidados específicos para esta
complicação (Ministério da Saúde, 2013).
Foi questionado também sobre sua história atual de todo o quadro que tem
vivido, desde o machucado até a amputação, e foi contada a sua história. Em 1 de
Maio de 2017, o senhor R.F.O cortou seu pé em uma pequena lasca de vidro, na qual
a região foi lavada e limpa. Porém, no dia seguinte, ele apresentou mal estar e
observou que onde ele havia cortado o pé estava “escurecendo”. Foi levado ao
hospital e diagnosticado com o quadro de arritmia cardíaca logo em seguida deu
entrada na U.T.I onde o mesmo solicitou um médico vascular para assim dizer com

mais clareza, a respeito do machucado. O mesmo relata fui abandonado pelo médico
vascular durante todo o tempo que fiquei na UTI, pois ele tinha ido viajar.
Devido à gravidade da lesão, iniciou o quadro de necrose, onde foi realizado a
amputação do segundo dedo do pé e o médico havia dito que teria que ser amputado
não somente o dedo, mas o pé inteiro, naquela mesma noite pela extensão da lesão,
que segundo ele, não teria outro jeito. Sua esposa procurou ajuda com uma
Enfermeira especialista em feridas, onde a mesma indicou um outro médico e juntos
iniciaram um trabalho em conjunto, pois abraçaram a causa e garantiram que iriam
recuperar o máximo que pudessem de seu membro. Houve a amputação do ante pé e
seu calcanhar foi recuperado com ajuda desses dois profissionais.
O conhecimento acerca dos cuidados adequados com os pés pode retardar a
instalação de alterações que predisponham ao surgimento de úlceras e amputações,
além de auxiliar a modificação de comportamentos errôneos e promover a cooperação
do indivíduo no seu tratamento (Policarpo et al., 2014).
Após um longo tratamento adequado, curativos realizados corretamente e ao
apoio, disponibilidade e dedicação dos dois profissionais que se propuseram a lutar
para que o paciente voltasse a andar normalmente, atualmente, sua ferida já apresenta
tecidos de granulação, não há a necessidade de enxerto, mesmo que sua função
vascular seja debilitada, a evolução da ferida tem sido positiva.
Diante de todo seu quadro clínico de saúde, durante tanto tempo, senhor R. F.
O não se recorda de nenhum profissional da saúde e enfermeiro ter ao menos
conversado com ele sobre as graves consequências das suas doenças de bases,
esclarecimento sobre os fatores de risco e ao menos medidas preventivas para que
pudesse ter conhecimento, mesmo que os mais simples, sobre os devidos cuidados
com sua saúde diante de todo seu histórico.
E o mesmo relata: “Foi um sofrimento muito grande, a ponto de querer desistir
de viver, ver minha família sofrer junto comigo, muitas dores e remédios. Chorei muito
diante de toda essa situação que passei mas tive como aprendizado o quanto nós
somos limitados e o quanto temos que respeitar o limite do outro. Com a graça de
Deus, tive o apoio de todos os meus familiares, minha esposa sempre esteve comigo e

uma pessoa que foi fundamental desde o começo e nunca me abandonou ou me
deixou sozinho, o meu pai, mesmo aos seus 82 anos de vida, me acompanha em tudo
que eu preciso fazer.
Eu considero que meu pé foi salvo pela enfermeira C. e pelo Dr. V., pois nunca
vi profissionais tão humanos e tão profissionais para cuidar da minha ferida, não só do
problema, mas da minha saúde como um todo. Hoje me sinto mais disposto, confiante
e acima de tudo, tenho esperança e tenho a plena certeza que não é o meu problema
que vai me fazer desistir de viver.”
Para Santos, et al. (2013) a prevenção das úlceras diabéticas pode ser
alcançada por meio da história clínica, e testes de perda de sensação motora e
exames de pulsos distais. São medidas que ajudam a determinar o tipo de intervenção
necessária e oportuna.

01 MAIO 2017

20 JULHO 2017

31 JULHO 2017

Fonte: Arquivo pessoal

4. CONCLUSÃO
Identificamos após este relato de experiência a grande necessidade da
educação à saúde às pessoas diabéticas com o clássico Pé Diabético como
ferramenta na prevenção das feridas e amputações de seus pés, diminuindo o custo
socioeconômico para o país e aumentando a qualidade de vida das pessoas com
diabetes.
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ELABORAÇÃO DE UM CLIPE MUSICAL – DESENVOLVENDO O GÊNERO
TEXTUAL ROTEIRO SOB A PERSPECTIVA DA PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA
Andressa da Silva Miranda¹
Carlos André Ferreira Leal¹
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA¹

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo relatar o desenvolvimento e resultados obtidos em um projeto
aplicado em uma turma de uma escola estadual do munícipio de Lorena/SP. O projeto buscou
desenvolver a autonomia, interpretação de texto, criticidade e a criatividade dos alunos por meio da
transposição de canções para o formato de clipe musical. Como base da transposição e construção do
clipe musical, os alunos tiveram contato teórico e prático com o gênero textual roteiro, pelo qual partes
das atividades foram desenvolvidas. O projeto busca promover uma reflexão sobre a importância da
prática educomunicativa em sala de aula e concretiza por meio dos resultados obtidos a sua eficácia
como instrumento de construção do conhecimento e autonomia discente.
Palavras-chave: Gênero Textuais; Educomunicação; Apredizagem.

ABSTRACT
This work aims to report the development and results obtained in a project applied in a class of a
state school of the municipality of Lorena / SP. The project sought to develop students' autonomy, text
interpretation, criticality and creativity through the transposition of songs into the musical clip format. As a
basis for the transposition and construction of the music clip, the students had theoretical and practical
contact with the textural script genre, through which parts of the activities were developed. The project
seeks to promote a reflection on the importance of educommunication practice in the classroom and
concretizes through the results obtained its effectiveness as an instrument of knowledge construction and
student autonomy.
Keywords: Gender Texts; Educommunication; Learning.

1. INTRODUÇÃO
É notório que o uso de recursos tecnológicos em sala de aula contribui para a
disposição dos alunos em se tornarem protagonistas de suas histórias. Essa realidade
é reflexo da sociedade que vivemos, cada vez mais atualizada, modernizada e
integrada por meio da tecnologia. Por esta razão, este trabalho surge como uma
iniciativa de integrar sociedade, comunidade, aluno e escola. Essa integração é
possível por meio das práticas educomunicativas. Tais práticas são reflexo da parceria
entre Comunicação e Educação e essa integração de saberes tem se mostrado cada
vez mais eficaz no que tange estimular o interesse, autonomia e aprendizado dos
alunos.
Por meio deste trabalho, foi possível conciliar práticas comunicativas com o
ensino dentre de sala de aula. Por meio de uma canção, câmera e múltiplos olhares os
alunos puderam construir o próprio saber e compartilhar suas visões de mundos. Além
disso, o projeto possibilitou uma prática concreta do gênero textual roteiro, permitindo
que os alunos conhecessem sua dimensão além da esfera teórica.
Um projeto de Educomunicação precisa estar inserido no cotidiano de seus
estudantes, caminhar no mesmo ritmo que o mundo a sua volta, escutar e entender o
aluno e acompanhar as transformações do mundo virtual e as novas tecnologias. Esse
é o anseio dos alunos, encontrar uma escola que vá de encontro a sua prática social.
Trazer para a sala de aula contribuições para a melhora na qualidade do ensino
reaproxima o jovem da escola e aproxima o jovem da comunidade.
Somam-se a isso importantes questionamentos em torno da qualidade
do ensino e das chances de a escola constituir um espaço significativo para a
juventude. Torna-se, na verdade, cada vez mais evidente que os jovens estão
em busca de novas propostas para a sua formação, e que para apostarem no
estudo, desejam uma escola que responda a esses anseios e ofereçam novos
elementos ante suas realidades e vivências. (SOARES, 2011, p.24)

Este trabalho busca promover e integrar som, imagem, texto e animação para o
contexto escolar, promovendo muitas vantagens e colaborando com o processo de
ensino aprendizagem. Procura-se promover uma reflexão sobre a importância do
educador estar atualizado e fazer bom uso das mídias e tecnologias, influenciando o
cotidiano em todas as suas esferas sociais e nas várias formas de se comunicar.
Observadas essas mudanças, percebe-se o surgimento de novas formas de
comunicação em ambiente escolar, e novos meios de ensinar gêneros textuais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O que é educomunicação?
A educomunicação parte do princípio que Comunicação e Educação caminham
lado a lado. No contexto das novas gerações, onde o acesso à tecnologia é
amplamente promovido, os indivíduos estão integrados ao uso de ferramentas
midiáticas em diversos meios sociais. A escola como esfera de prática social, não está
fora dessa realidade. De acordo com Soares (2011):
A educação só é possível enquanto ação comunicativa, uma vez que a
comunicação configura-se por si mesma, como um fenômeno presente em
todos os modos de formação do ser humano, qualificando-o (...) toda
comunicação - enquanto produção simbólica e intercâmbio/transmissão de
sentidos – é em si uma ação educativa. No caso, diferentes modelos de
comunicação, determinaram resultados educativos distintos. (SOARES, 2011,
p.17)

Portanto, conclui-se que toda prática educativa, é por si só uma prática
comunicativa. A educomunicação proporcionou uma ponte que integra dois saberes já
relacionados, no entanto nem sempre usados em conjunto para uma prática
pedagógica eficiente. É necessário que todos agentes envolvidos nesse processo
(professor, aluno, escola e comunidade) tenham acesso aos recursos e produções.
Todo conhecimento só é concretizado, quando promovido e compartilhado. Esse
processo promove o interesse e estímulo nos alunos, que estarão em contato direto
com a sua realidade, sentindo-se autônomo ao produzir e colocar em práticas

comunicativas o conhecimento adquirido. Segundo Soares (2011), esse processo pode
ser denominado educomunicação:
Como consequências defenderão a tese segundo a qual uma
comunicação essencialmente dialógica e participativa, no espaço do
ecossistema comunicativo escolar, mediada pela gestão compartilhada
(professor/aluno/comunidade
informação,

contribui
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essencialmente

dos
para

recursos
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e

prática

processos
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da
cuja

especificidade é o aumento imediato do grau de motivação por parte dos
estudantes, e para o adequado relacionamento no convívio professor/aluno,
maximizando as possibilidades de aprendizagem, de tomada de consciência e
de mobilização multidisciplinar denominamos educomunicação. (SOARES,
2011, p.17)

Em um contexto de sala de aula no ensino público, onde a falta de interesse e
constante indisciplina por parte dos alunos são comumente relatados por professores,
a inserção da prática educomunicativa se apresenta como um viés para a solução
dessa problemática e transformação do ensino.

2.2 GÊNEROS TEXTUAIS EM SALA DE AULA
O uso de gêneros textuais em sala de aula é fundamental para a formação das
competências e habilidades comunicativas do aluno de forma integral. Sabe-se que a
comunicação é de extrema importância para as práticas sociais. Os gêneros textuais
ou gêneros do discurso tratam-se das múltiplas formas que o texto (oral ou escrito)
manifesta-se nas diversas situações do cotidiano. Soares (2001) enfatiza que, os
traços dos gêneros estão em constante transformação, portanto, no ato da leitura
devemos nos permitir ser conduzidos abertamente pelas mudanças e não por
características fixas. Mudanças essas que acompanhamos com o avanço tecnológico,
e a sociedade.
Portanto, os gêneros textuais dialogam com o contexto social do aluno,
proporcionando sentido e significado a construção do seu conhecimento. Segundo
Koch,

Assim o contato permanente com os gêneros com que se defrontam na
vida cotidiana, entre os quais se incluem anúncios, avisos de toda ordem,
artigos e reportagens de jornais, catálogos, receitas médicas, bulas, petições,
prospectos, guias turísticos, manuais de instrução etc., leva os usuários a
desenvolver uma competência metagenérica, que lhes possibilita interagir de
forma conveniente em cada uma dessas práticas. (KOCH, 2009, p.160)

Os gêneros discursivos permitem que os alunos interaja de forma integral e
conveniente ao ambiente no quais estão inseridos, tornando-se indivíduos críticos.
Segundo Rossi (2002), o conhecimento e o domínio de um gênero não implica o
conhecimento de todos. Os gêneros textuais são múltiplos e heterogêneos, podendo
abranger discursos mais corriqueiros do cotidiano à situações comunicativas mais
formais e complexas.
A diversidade dos gêneros do discurso é infinita porque são inesgotáveis
as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo
dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se
diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado
campo. (BAKHTIN, 2010, p. 262)

Os gêneros dos discursos possuem especificidades e características próprias.
Um bate-papo entre amigos não pode ser analisado seguindo os mesmos parâmetros
de uma reunião profissional formal. Para fazer essa distinção, Bakhtin (2010) classifica
os Gêneros textuais em: gêneros primários e gêneros secundários.
Aqui é de especial importância atentar para a natureza atentar para a
diferença essencial entre os gêneros discursivos primários (simples) e os
secundários (complexos) – não se trata de uma diferença funcional. (BAKHIN,
2010, p.263)

Portanto os gêneros primários caracterizam-se pela simplicidade, enquanto os
gêneros secundários por sua complexidade. No entanto, vale ressaltar que não é
possível fazer essa distinção baseada na oralidade e na escrita. Pode-se acreditar que
gêneros escritos tendem a ser mais complexos, e orais mais simples. No entanto, um

seminário, mesmo que na forma oral, é considerado secundário por sua formalidade e
caráter complexo. Enquanto um bilhete, ainda que na forma escrita, é considerado
primário pelo baixo grau de complexidade.

3. METODOLOGIA
O projeto tem como objetivo promover o conhecimento sobre o gênero textual
roteiro e dar ao aluno a oportunidade de entrar em contato com as marcas textuais e
linguísticas do respectivo gênero. O gênero roteiro é caracterizado como um gênero
textual descritivo que serve como base para textos dramáticos. O roteiro difere-se dos
textos narrativos, pois em um roteiro denomina a descrição presente nas seguintes
marcas textuais: enredo, personagens, lugar e tempo.
O enredo refere-se a história que o roteiro deseja transmitir, enquanto os
personagens podem apresentar características físicas e psicológicas, o lugar está
relacionado ao espaço no qual acontece o enredo, e o tempo pode se apresentar como
cronológico (caráter linear) ou psicológico (caráter não-linear).
O processo de produção do vídeo clipe musical, como qualquer empreitada
artística, pode promover realização pessoal, e simultaneamente envolver sentimentos
ambíguos como frustração, diversão, desafio A imaginação e o orçamento disponível
são os limites para os vídeos musicais.
Primeiramente, foi proposto aos alunos que escolhessem uma música e a partir
da interpretação da mesma, transpusessem o seu conteúdo para o vídeo clipe. Mesmo
com baixo orçamento e recursos limitados, um vídeo musical não precisa sair caro
para ser bom. Com as câmeras e muitas ideias, os alunos deveriam usar a imaginação
para criar um enredo original que remetesse à canção escolhida.
Antes de planejar e elaborar o roteiro, os alunos foram estimulados a escutar a
música e interpretar os sentimentos que as canções transmitiam, bem como a
mensagem proposta pelo compositor. Uma vez que bem estabelecida a noção das
emoções e sentimentos que a música inspira começaram a refletir sobre as ideias para
o vídeo. As ideias podem ser diretas e objetivas. E como prediz o gênero roteiro,

altamente descritiva. O objetivo é que os alunos descrevam em forma de imagem o
que se passa na música.
Uma vez que são estabelecidas as ideias, é hora de proporcionar aos alunos o
contato teórico com o gênero roteiro. Cada etapa de construção do roteiro é explicada
por meio de aulas positivas. É interessante destacar que mesmo se tornando algo
“abstrato” enquanto teoria, os alunos mantiveram a motivação, pois já tinham
consciência que em breve colocariam os conhecimentos obtidos em prática.
Após a exposição teórica do gênero roteiro, os alunos puderam escrevê-lo,
desenvolvendo habilidades relacionadas à produção textual, se tornando um
conhecimento sólido que poderá ser utilidades em diversos momentos e atividades
posteriores. O momento de escrita do roteiro proporciona ainda o desenvolvimento de
habilidades sociais, tendo em vista que é necessário saber ouvir e conciliar todas as
ideias propostas pelo grupo.
Após a escrita do roteiro, o próximo momento a ser desenvolvido são as aulas
expositivas sobre filmagem, edição, planos, ângulos e orientação quanto às locações
para filmagem. Este é um momento com caráter interdisciplinar e que permite aos
alunos o contato com outras áreas do conhecimento, estimulando-os. A prática
educomunicativa tem o caráter de trazer essa integração midiática para a sala de aula.
Segundo Oliveira (2014):
Trabalhar de maneira interdisciplinar implica compromisso com uma
nova visão de processo efetivo de aprendizagem que supere o modelo da
simples memorização de conteúdos escolares, e no caso de conteúdos (...)
que se apresenta cada vez mais insuficiente para o enfrentamento da
realidade contemporânea. (OLIVEIRA, 2014, p.73)

O próximo passo é caracterizado pela gravação do vídeo clipe musical seguindo
as diretrizes do roteiro previamente escrito. Após a filmagem e edição dos vídeos, os
clipes musicais foram divulgados, compartilhando o saber produzido pelos alunos e
tornando-os construtores do próprio conhecimento.

4. RESULTADOS
O presente projeto se mostrou como uma iniciativa e intervenção eficaz na
promoção da autonomia e autoestima dos alunos. Os discentes sentem-se capazes e
construtores, ao pensarem, produzirem e divulgarem seus respectivos clipes musicais.
O uso do gênero textual roteiro permitiu que os alunos ampliassem suas produções
textuais à contextos não conhecidos, proporcionando um maior contato com outras
esferas sociais. A dramatização no clipe musical proporcionou o desenvolvimento da
criatividade e inibição dos alunos, facilitando o processo de aprendizagem em diversos
momentos, já os alunos encontram-se mais abertos.
Por se tratar de uma atividade em grupo, todos os alunos exerceram a
cooperação entre si. Seja no compartilhamento de ideias ou na delegação de
atividades. Desenvolvendo valores como liderança, respeito e trabalho em equipe.
Interessante observar que também houve uma grande interação com a
comunidade, os alunos fizeram diversas intervenções culturais como parte das
filmagens do vídeo clipe.
Os jovens apontam o desejo de encontrar nas possibilidades de
produção da cultura, por meio do uso dos recursos da comunicação e da
informação, os sonhos cotidianos e a transformação da realidade local. Eles se
abrem para a compreensão crítica da realidade social e ampliam seu interesse
em participar da construção de uma sociedade mais justa, confirmando sua
vocação para a vida em sociedade. Tudo isso porque a participação os levou o
maior interesse pela comunidade local, inspirando ações coletivas de cárater
educomunicativo. (SOARES, 2011, p.31)

Esse resultado mostra o anseio dos alunos em tornarem-se indivíduos ativos no
meio que os cercam. O que falta muitas vezes são os recursos e orientações
necessárias para a efetividade dessas ações. As práticas educomunicativas surgem
para preencher essa lacuna e tonar os alunos cada vez mais protagonistas no
processo de ensino aprendizagem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que este projeto encontra-se sob a perspectiva das práticas
educomunicativas, pois abrange todas as características que denominam a parceria
ente Comunicação e Educação. O trabalho foi estabelecido de forma inclusiva, pois
todos os agentes do processo participaram: alunos, professores, gestão escolar e
comunidade.
O projeto também ocorreu de forma democrática, dando voz a todos os alunos
para que pudessem manifestar suas ideias e opiniões, criando uma atmosfera de
cooperação e igualdade. Além disso, o projeto também foi caracterizado pelo uso das
mídias tecnológicas, fornecendo aos alunos recursos midiáticos como equipamentos,
plataformas sociais e softwares de edição.
Outra característica pertinente às práticas educomunicativas é a criatividade.
Nesse trabalho os alunos puderam criar os próprios roteiros e filmagens, estimulando
imaginação, criatividade e conhecimento de mundo. Segundo Soares (2011):
A questão da relação entre o ensino, a juventude e o mundo da
comunicação encontra-se no centro deste processo formativo o professor
formativo, por natureza transformador, bem como no centro dos sonhos dele
decorrentes, entre os quais o pleno acesso das novas gerações ao mundo da
comunicação e de suas tecnologias, colocando a serviço do bem comum e da
prática da cidadania. (SOARES, 2011, p.15)

Portanto, o professor educomunicativo tem como principal intenção proporcionar
ao aluno uma formação integral, que desenvolva nos alunos a aptidão necessária para
integrar a sociedade de forma participativa e ativa. Concluímos que a Educomunicação
e suas características inclusiva, democrática, midiática e criativa é fundamental para a
transformação de um sistema de educação muitas vezes ultrapassado, que impede o
aluno de desenvolver suas potencialidades.
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RESUMO
Este artigo resumiu-se em um levantamento teórico de dados sobre os riscos acometidos por
pessoas que utilizam tecnologias portáteis. O foco do estudo foi aprofundar-se em buscas, revisões
bibliográficas e explorar alternativas que venham a tornar o uso desses equipamentos mais proveitoso e
saudável para o usuário. Os conteúdos referenciados para a elaboração do projeto se concentraram no
meio da World Wide Web sem limitar-se a sites específicos, uma vez que o uso de aparelhos eletrônicos
é quase que irrestringível atualmente e, portanto, foi interessante saber se havia neste contexto
discussões sobre o assunto. Em suma, os aparelhos tecnológicos se tornam cada vez mais presentes
no cotidiano das pessoas, e o jovem é considerado o principal adepto a essa tecnologia. Logo, adotar
melhores posturas durante o uso de eletrônicos ajuda significativamente a evitar riscos posteriores à
saúde do usuário.
Palavras-chave: jovens; portáteis; posturas; recomendações; saúde.

ABSTRACT
This article is summed up in a theoretical survey of data on risks of people using portable
technologies. The focus of the study was to deepen in searches, bibliographical reviews and explore
alternatives that will make the use of these equipment more profitable and healthy for the user. The
contents referenced for project design were concentrated in the middle of the World Wide Web without
being limited to specific sites, since the use of electronic devices is almost unrestricted today and,
therefore, it was interesting to know if there were discussions in this context about the subject. In short,
technological devices become more and more present in people's daily lives, and young people are
considered the main adept at this technology. Therefore, adopting better postures during the use of
electronics helps significantly to avoid risks subsequent to the health of the user.
Keywords: young; portable; postures; recommendations; health.

1. INTRODUÇÃO
Novas tecnologias portáteis são lançadas ao redor do mundo a todo o momento
e vêm se tornando itens de uso primordial no cotidiano de milhares de jovens. Dessa
forma, faz-se necessário ter ciência das consequências que a má utilização desses
equipamentos pode trazer aos seus usuários.
A presente pesquisa tem o intuito de levantar conteúdos que tratem do uso de
equipamentos eletrônicos portáteis, tais como smartphones e tablets pelos jovens,
identificando os principais riscos e características de uso dos envolvidos na atividade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

Conceito de Ergonomia

A ergonomia, a partir de ABERGO (2016) trata:
[...] de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos
os aspectos da atividade humana. Para darem conta da amplitude dessa
dimensão e poderem intervir nas atividades do trabalho é preciso que os
ergonomistas tenham uma abordagem de todo o campo de ação da disciplina,
tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacionais,
ambientais, etc.

Três são as principais áreas da ergonomia. Segundo a ABERGO (2016), podese classifica-las da seguinte forma: Ergonomia física: aquela que está relacionada com
as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em
sua relação á atividade física; Ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais,
tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as
interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema; Ergonomia
organizacional concerne à otimização dos sistemas sócio técnicos, incluindo suas
estruturas organizacionais, políticas e de processos.
A postura sentada é uma realidade da vida moderna e podemos citar como
exemplo disso o ambiente de trabalho, escola, faculdade, direção veicular, entre
outros.
De acordo com Coury (1994 apud CARVALHO; LESSA, [S.d.]):

[...] a postura sentada, por longo período, é responsável por várias
alterações nas estruturas músculo-esqueléticas da coluna lombar. [...]. Além
dos problemas lombares, a postura sentada prolongada tende a reduzir a
circulação de retorno dos membros inferiores, gerando edema nos pés e
tornozelos e, também, promove desconfortos na região do pescoço e membros
superiores.

Um dos fatores que antecipam as condições degenerativas da coluna vertebral
no adulto são as condições posturais na infância, principalmente relacionadas ao uso
de eletrônicos. (LESSA, [S.d.])
2.2.

Uso de aparelhos eletrônicos pelos jovens

O acesso a informação oferecido pelos aparelhos eletrônicos vem se tornando
cada vez mais fácil e rápida, e consequentemente seu uso tem se intensificado
significativamente pelos jovens. Para a maioria, se tornou itens indispensáveis na
rotina.
Por conseguinte, a utilização demasiada de eletrônicos acarreta diversos riscos
à saúde. De acordo com Barros (2013), o sedentarismo e a postura incorreta criam um
dos principais males modernos.

2.3.

Uso de notebooks

Os computadores e notebooks são indispensáveis atualmente, mas seu uso
contínuo pode se tornar prejudicial. Segundo a University of California, Los Angeles
(UCLA) (2016), algumas orientações posturais podem ser seguidas a fim de evitar
lesões posteriores:
Mantenha boa postura quando usar o teclado. Use uma cadeira que
tenha suporte para as costas; mantenha seus pés apoiados no chão ou em um
suporte apropriado para apoiar os pés, isso ajuda a reduzir a pressão sobre as
costas; evite girar ou inclinar o tronco ou o pescoço ao trabalhar/estudar;
mantenha seus ombros relaxados, com os cotovelos junto ao corpo, evite
apoia-los na mesa.

O notebook é um aparelho que apresenta diversas vantagens. Sua versatilidade
permite que seus usuários o utilizem em qualquer lugar. Porém, usá-lo durante muito
tempo podem ocasionar em lesões. O Ergonomics (2012) fornece dicas para evitar o
prejuízo da utilização incorreta do notebook, são elas:
Se o notebook for usado em alguma superfície, deve ser colocado algo
embaixo dele para deixá-lo da altura de uma tela de computador, ou seja, na
altura dos olhos; evitar a utilização do aparelho sobre o colo; fazer pausas para
relaxar os músculos do corpo e não usar o notebook na cama deitado de
bruços.

2.4.

Uso de celulares

O celular é uma ferramenta presente no dia a dia da maioria das pessoas por
oferecer diversas funções de forma facilitada, otimizando o tempo de realização de
determinadas atividades.
Medeiros (2016) diz que no ano de 2016, 57% da população possuía
smartphones, e que em 2015, a porcentagem era de 49%. A tendência é que esses
números tenham aumentado ainda mais no ano de 2017.
Com a intenção de facilitar as ações das pessoas no seu dia, os smartphones
podem se tornar prejudiciais, se utilizado de maneira incorreta. Para isso, o
Ergonomics (2012) oferece algumas dicas que servem para auxiliar seu uso:
É bom realizar pausas na utilização para evitar uma repetição, e
durante a pausa, realizar alongamento nos dedos e nas mãos; manter seu
braço como suporte em algum lugar plano, como uma mesa, por exemplo; não
curvar muito o pescoço para visualizar a tela do aparelho; não apoiar o celular
no ombro, com a frequência dessa ação, podem ser desenvolvidas lesões nas
musculaturas dos ombros e dos braços.

Segundo Barros ([s.d.] apud ERGONOMICS, 2012), presidente da Sociedade
Brasileira de RPG: “Não existe uma opção 100% correta para se digitar em um

smartphone. Afastá-lo o mais longe possível e encontrar um meio termo entre o
pescoço e os braços é o menos errado.
A pesquisa desenvolvida por Lee; Lee; Han (2016) (Figura 1) discutiu os efeitos
da condição da flexão do pescoço durante o uso de smartphone em relação ao tempo
de uso e concluiu que (tradução livre) (LEE; LEE; HAN, 2016, p. 38): A flexão do
pescoço é afetada pela postura durante o uso do smartphone. A flexão do pescoço na
posição de pé é maior que a condição de sentado no chão; A flexão do pescoço foi
afetada pelo tempo de uso do smartphone. De maneira geral com o aumento do tempo
a flexão do pescoço também aumenta; Os autores concluem que a flexão do pescoço
causa problemas, incluindo dores no sistema musculoesquelético, sendo afetado pela
postura e tempo de uso. Sugerem como forma de reduzir a flexão do pescoço o uso do
smartphone na posição de pé e por um período curto de tempo.
Figura 1: Os efeitos da postura no ângulo de flexão do pescoço durante o uso de um smartphone
(unidade: graus).

Fonte: adaptado de Lee; Lee; Han (2016, p. 37).

2.5.

Uso de tablets

O tablet é um aparelho muito útil devido à sua praticidade e leveza. Com o
objetivo de contribuir com a saúde das pessoas e evitar que as mesmas se
prejudiquem com a utilização incorreta desse aparelho, o Ergonomics (2012) criou
algumas dicas de utilização como evitar apoiá-lo colo, pois forçará os músculos do
pescoço, da coluna e do ombro; apoiar os braços numa superfície plana para digitar;

não utilizar o aparelho muito próximo aos olhos e não apoiá-los em superfícies muito
baixas, pois exigirá que o usuário se curve mais que o necessário. Segundo
informações contidas no Grupo Cequipel (2017):
[...] é necessário que os cuidados quanto à postura durante o uso não
sejam deixados de lado. Poder usufruir de todos os aplicativos tecnológicos no
conforto do sofá é ótimo (de fato), mas a postura errada durante o uso dos
dispositivos pode ser extremamente prejudicial à saúde.

2.6.

Prejuízos à visão

Segundo informações de Dr. Visão (2012): “Exposição diária e por muito tempo
aos eletrônicos pode causar dores de cabeça, ardência nos olhos e cansaço nas
vistas”. Outro autor, Campos ([s.d.] apud DR. VISÃO, 2012) diz que ao se utilizar
qualquer aparelho eletrônico, a vista é forçada a focar no que se procura, e quanto
menor for aquilo que se vê, maior é o esforço visual.
Problemas na vista motivados por uso de aparelhos eletrônicos parece ser uma
unanimidade entre os diversos autores. Romão (2015) reforça os tipos de problemas
causados pelos equipamentos, quando diz “O uso exagerado de equipamentos
eletrônicos pode provocar efeitos como olho vermelho, sensação de olho pesado e
seco e visão turva”.
Filippo (2016) diz que a luz azul dos aparelhos eletrônicos pode causar sérios
danos à visão. A exposição dos olhos a essa luz durante um certo período de tempo
pode trazer sérias doenças aos olhos, como catarata, degeneração de retina e até
cegueira. Acrescenta também que a melhor forma de prevenir esses danos é
controlando a exposição dos olhos a essa luz.

2.7.

Sedentarismo

O sedentarismo refere-se a falta ou diminuição da atividade física regular.
Segundo Gustavo (2011): “Com a evolução da tecnologia, o ser humano adota cada
vez mais a lei do menor esforço reduzindo assim o consumo energético de seu corpo.”

Quanto maior for o tempo de uso de equipamentos eletrônicos, menor será a
incidência da prática de atividades físicas. Consequentemente, eleva-se os riscos de
obesidade, hipertensão entre outros. Segundo Magliocca ([S.d] apud CANALTECH,
2014), médico esportivo, em entrevista à agência EFE.
[...] explica que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos eleva o risco
de obesidade nos usuários. O motivo é simples: dificilmente o indivíduo
movimenta o corpo enquanto faz a utilização do aparelho, aumentando as
chances de engordar.

2.8.

Conceito de biomecânica

A biomecânica é o estudo da força de um corpo em movimentos do cotidiano,
incluindo a interação entre o corpo e o ambiente.
Para Donskoy e Zatsiorsky (1988 apud STEFANI; BOLLI, 2007): “A Biomecânica
é a ciência das leis do movimento mecânico nos sistemas vivos e pode ser também
definida como a aplicação da mecânica a organismos vivos e tecidos biológicos.”
Segundo Leite (2010), a biomecânica tem muita importância e contribui para os
esportes com a análise e melhoria de técnicas, prevenção de lesões, desenvolvimento
de equipamentos esportivos, entre outros. A biomecânica pode ser dividida em interna
e externa, sendo a interna responsável por determinar as forças transmitidas pelas
estruturas internas do corpo e a externa responsável por determinar modelos de
movimentos padrões, com a finalidade de corrigir erros encontrados (SILVA, 2013).

3. METODOLOGIA
O método utilizado para a realização da pesquisa se baseou em investigações
bibliográficas, uma vez que foi analisado o estudo das consequências acerca do uso
de equipamentos portáteis e suas relações a saúde. Dessa forma, foram privilegiados
conteúdos que continham informações mais relevantes, procurando observar o uso de
equipamentos que se mais assemelham aos utilizados atualmente.
O presente projeto foi elaborado a partir da revisão documental disponível tanto
no ambiente da rede mundial de computadores, World Wide Web, bem como livros e

periódicos. A pesquisa possui um caráter introdutório ao jovem pesquisador, neste
caso estudantes do Ensino Médio e Universitário, por meio do Programa PIBIC-EM e
PIBIC4.

4

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e (PIBIC-EM) visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas

Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação e do Ensino Médio
integrados na pesquisa científica. São objetivos específicos do Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de graduação;
contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;
contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional;
estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação;
contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação.
estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural;
proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular
o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas
de pesquisa; e
ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos conteúdos referenciados no projeto, foram evidenciados os riscos
de posturas inadequadas e recomendações de uso, orientando sobre as melhores
maneiras de utilização dos equipamentos eletrônicos.
Percebeu-se que o uso dos equipamentos por longos períodos pode provocar
cansaço visual trazendo, inclusive, riscos a visão caracterizados pelo funcionamento
do sistema eletrônico. Destacou-se também a importância de se cuidar da postura dos
jovens, uma vez que a má postura poderá acarretar prejuízos para a vida adulta. Além
disso, o uso do smartphone por longos períodos de tempo é também prejudicial, sendo
recomendado usá-lo de pé e por pouco tempo.
O número de jovens usuários de sistemas móveis de comunicação é muito
grande, especialmente os smartphones, por isso a preocupação com as questões
posturais. Além disso, sedentarismo tem seu risco evidenciado, visto que o interesse
do usuário em permanecer utilizando equipamentos pessoais de comunicação elevam
significativamente os riscos de uma postura prejudicada. Segundo Leite (2010) é
importante para o corpo humano a atividade biomecânica, pois serve como prevenção
a problemas de saúde.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do presente texto, pode-se afirmar que os aparelhos eletrônicos estão
cada vez mais presentes na vida das pessoas, principalmente os jovens. Buscar
entender os riscos e os efeitos causados pela má utilização desses equipamentos
podem ajudar a amenizar as consequências.
O desenvolvimento desta pesquisa exigiu diversas buscas por informações e
diferentes conceitos. Outro aspecto a ser destacado é a variedade de sites que contém
dados sobre o assunto e orientações sobre educação postural.
Entretanto, o interesse em buscar informações que possam tornar o uso de
eletrônicos mais proveitoso e saudável é pequeno, comparado a frequência de uso das
redes sociais e portais de entretenimento.

Sendo, então, os jovens os principais usuários dos aparelhos eletrônicos, faz-se
necessário adotar uma postura correta durante sua utilização a fim de evitar danos
posteriores à saúde.
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RESUMO
É importante mostrar aos alunos que a escola é um local muito interessante onde se aprende de
várias formas, com estudos e com brincadeiras e que é um lugar onde se faz novos amigos, aprende
coisas novas. A pesquisa busca mostrar a eles que a educação é algo tão prazeroso que sempre temos
que buscar mais e mais conhecimento de forma que seja prazerosa para eles também. Problema de
pesquisa: qual a concepção de escola dos alunos do EFl, como objetivo: verificar por que os alunos do
ensino fundamental vão à escola.
Palavras – chave: Alunos; Escola; Ensino Fundamental l.

ABSTRACT
It is important to show students that school is a very interesting place where you learn in various
ways, with studies and with games and that is a place where you make new friends, learn new things.
The research seeks to show them that education is something so enjoyable that we always have to seek
more and more knowledge in a way that is pleasurable for them as well. Research question: what is the
school conception of EFL students, as objective: check for that elementary school students go to school.
Keywords: Students; School; Elementary School l.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a visão da escola por alunos do Ensino
Fundamental I, o tema apresentado é Escola para que – o olhar dos alunos do Ensino
Fundamental I, foi escolhido devido as observações feitas sobre o comportamento dos
alunos em sala de aula. No momento em que a professora está explicando o conteúdo
eles estão apontando lápis, conversando com o colega, fazem de tudo para não fazer
as atividades, sempre dispersos com alguma coisa. O problema pesquisa é: a visão
dos alunos sobre a escola no Ensino Fundamental I, porque a falta de interesse em
não querer estudar, em ficar fazendo bagunça na hora de aprender?
A pesquisa justifica-se pela necessidade em dar voz aos alunos do Ensino
Fundamental I, mediante o exposto acima e pela pesquisa de Cruz e Martinez (2017)
que apontaram:
As falas produzidas em várias pesquisas que ouviram crianças no
Brasil informam, dentre muitas outras coisas que: fazer amigos e brincar é o
que mais apreciam; uma alimentação saborosa é muito importante; a boa
professora é sensível às suas demandas e não grita nem castiga; não gostam
das tarefas que lhes tomam tanto tempo da rotina; e, no caso das crianças
negras, enfrentam problemas para construir uma boa imagem de si.

Necessita-se ouvir as crianças que frequentam a escola, um exercício quase
que constante, pois o cenário da escola muda, como muda a sociedade. Segundo
Alarcão, (2001, p.15) “Assiste – se hoje a uma forte inadequação nas escolas para
fazer face ás demandas da sociedade. Diante das rápidas convulsões sociais, as
escolas precisam abandonar seus modelos mais ou menos estáticos e posicionar-se
dinamicamente, aproveitando as sinergias oriundas das interações com a sociedade e
com outras instituições e fomentando, em seu seio, interações interpessoais”.
Recorremos a obra Cuidado escola! Obra publicada nos anos 80 que destaca o
contexto sócio-histórico no qual a escola está inserida destacou aqui o conteúdo
escolar

É necessário que se reconheça que este conteúdo artificial e gratuito
da maioria das lições escolares é uma das causas de desinteresse e falta de
atenção por parte dos alunos. Por outro lado, essa distância entre o ensino e a
realidade vai sendo interiorizada, de tal maneira pelas crianças, que elas
passam a renunciar a fazer por si próprias as poucas ligações possíveis entre
escola e realidade. (HARPER, CECCON, OLIVEIRA & OLIVEIRA, 1985, p. 63,
1985)

Freire (2006) em Pedagogia da Cidade - obra escrita sobre o tempo em que ele
foi Secretário de Educação em São Paulo, destacou entre outros fatores o perfil da
avaliação da aprendizagem escolar. Para o autor o tratamento dado as avaliações e
conteúdos escolares não exploram as questões básicas para que o ensino para as
crianças pobres não seja significativo
Mas, a escola, neste início do século XXI, não passa apenas pelo problema do
desajuste das metodologias em relação aos conteúdos escolares, segundo Fernandes,
(2007, p. 9) a escola passa a ser o espaço onde se encontram e se refletem todos os
conflitos e todas as contradições das sociedades e das famílias. Não se pretende, de
momento, traçar o quadro caracterizador do atual ambiente escolar. Salienta- -se
apenas que ele se encontra perante uma sociedade, uma família e alunos que
mudaram, não só quantitativa, mas sobretudo qualitativamente. Este fato, também
interfere na organização da pratica docente.
Novamente, em Fernandes (2007, p.260), a entrada na escola permite à criança
começar a defrontar a sociedade. Aprender é essencialmente crescer humanamente. A
escola vê-se confrontada com inúmeras funções que não lhe competiam no passado.
Tem-se que este registro vai ao encontro da fala do docente que afirma que a função
da escola é ensinar e educar é tarefa da família; bem como retrata a formação docente
que visava preparar o professor apenas para ensinar e não para educar. Mello (2000,
p.99) ao destacar as mudanças da formação docente, registra 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.

A intenção da autora foi de delimitar mudanças no perfil docente para poder
ensinar bem. Entretanto, se olharmos como a sociedade se desenvolve, podemos
verificar que a constituição familiar, também, está diferente, desta forma muda a
maneira como educa a criança. Esse processo reflete na escola:
Compete cada vez mais à escola promover a introdução das crianças
e dos jovens no espaço público, onde é indispensável controlar a
espontaneidade e saber reagir, de forma civilizada, aos estímulos do presente.
A escola passa, desde então, a ter de desenvolver as competências e os
saberes indispensáveis à integração social e à inserção posterior no mercado
de trabalho. As famílias deixam-nos desarmados nesse processo, entregando
tal encargo a outras instituições. (FERNANDES, 2007, p.261)

Se os registros de Melo acima citados estão delimitados em mudanças para
ensinar bem, Teixeira propõe um alargamento das atividades de ensinagem da escola,
desta forma, não basta preparar-se para ensinar conteúdos escolares, mas a partir dos
conteúdos escolares propor a formação do aluno para a integração social. Fernandes,
no mesmo citado neste artigo, a citação é lona e necessária.

A escola fica perante uma autêntica quadratura do círculo: a igualdade
de possibilidades, as desigualdades de resultados e a seleção pelo mérito. O
problema está em querer oferecer a todos iguais oportunidades de sucesso
escolar, sem lhes fornecer semelhantes condições para o conseguirem. Com a
massificação da escola, diversificam-se as motivações dos alunos. Pretendese proporcionar a todos um ensino de longa duração, só que o ritmo da
aprendizagem varia com o tipo de alunos, de harmonia com as suas
competências anteriormente adquiridas em família. Descobre-se, por outro
lado, que não há uma relação estreita entre competências adquiridas na escola
e transição ao trabalho. Isso coloca a escola, sem excluir as universidades,
num grande impasse. A resolução deste problema parece passar por um
repensamento

dos

programas

escolares,

pela

diversificação

das

aprendizagens e das diversas formas de transição ao mercado de trabalho,
para que as escolas sejam espaços interessantes, diminuam as taxas de
abandono escolar e os jovens e as sociedades beneficiem das diversas
competências exigidas pela sua crescente complexidade. São os alunos, as
famílias e as sociedades que mudaram. Estas mudanças acabaram por afetar
o sistema educativo. (FERNANDES 2007, p.261-262)

Pode-se acrescentar a ideia de Fernandes a de Freire (1996, p.23) “formar é
muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”,
assim, os programas escolares devem auxiliar na formação do aluno. Para tanto
envolve verificar a realidade na qual o aluno está inserido, quais são os valores éticos
e morais que envolvem a sua vida.
Novamente, em Fernandes (2007, p.262) encontra-se o registro sobre ensinar
em meio as controvérsias.
O sistema de disposições é o resultado de uma incorporação
estruturada de sucessivas experiências que condicionam as práticas sociais e
culturais. Situada num campo onde se cruzam algumas contradições, a escola
é chamada a substituir a mera transmissão do saber por um trabalho que ajude
o aluno no seu esforço de construção do seu próprio conhecimento. Ensinar
passa a ser fundamentalmente uma atividade de fazer aprender a capacidade
de aprender, permitindo a cada um descobrir por si mesmo.

Freire (1996, p.22) afirmou que “educar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Entende-se que não
auxilia a lamuria docente, de que os alunos não aprendem, que estão desinteressados,
possuem comportamentos inadequados.
Novamente, em Fernandes (2007, p. 262-263) destaca-se que:
A escola era uma função das famílias, respondendo às suas
expectativas, e uma função da sociedade, preparando para um mundo
previsível e estável. Hoje nada é previsível e estável, a não ser a mudança.
Mas as sociedades não podem funcionar sem um conveniente quadro de
normatividade. Se os jovens estão habituados a uma família de agressividade
e de violência, facilmente aceitam ou promovem a violência na escola, sendo
simultaneamente vítimas e atores desta situação. Em consequência disso, a
escola deixa de ser um mundo de ordem, a violência encontra-se nela
instalada e os jovens caem facilmente em situações de risco e tornam-se um
problema social.

O desafio de toda a equipe educativa está em aprender a inovar as práticas
educativas para a continuidade da dignidade da vida humana, desafio que requer
processo. O processo é lento, necessita de reflexão, analise pelo viés da
interdisciplinaridade, bem como da sintonia dos atores que organizam as atividades da
escola. Como proposto por Freire (2006, p. 24), uma re-organização do currículo
A reformulação do currículo não pode ser algo feito, elaborado, pensado
por uma dúzia de iluminados cujos resultados finais são encaminhados em
forma de ‘pacotes’ para serem executados de acordo ainda com as instruções
e guias igualmente elaborados pelos iluminados. A reformulação do currículo é
sempre um processo político-pedagógico e, para nós, substantivamente
democrático.

2. METODOLOGIA
Adotou-se a pesquisa de natureza descritiva, de modo a atingir o objetivo e
solucionar o problema desta pesquisa, Segundo Gil (2008), objetivo primordial deste
tipo de pesquisa é a descrição das características de determinada população; desta
forma tentou-se descrever como um grupo de alunos do Ensino Fundamental I veem a
escola.
O local de pesquisa delimitado é uma das escolas de bairro de um município do
interior do Estado de São Paulo.
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com os alunos, com duas
questões abertas, a saber: você gosta de vir a escola? Como você vê a escola? Como
forma de ajustar a pesquisa aos conteúdos escolares e não atrapalhar o andamento
das atividades realizadas com a classe, a entrevista foi realizada durante a aula de
Língua Portuguesa. A coleta dos dados foi realizada por uma bolsista do
PIBID/Pedagogia. A forma de inclusão e exclusão para a entrevista se deu mediante
aos alunos que iam terminando as atividades propostas pela professora da classe.
Foi perguntado aos alunos se eles queriam participar da pesquisa, desta forma
foi possível ouvir 15 alunos, ou seja 50% do total de alunos da classe.
O projeto de pesquisa foi aceito pelo Secretário de Educação e foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

3. REULTADOS E DISCUSSÕES
Indagou-se aos alunos se gostam de vir à escola, todos afirmaram que que sim.
E, quando perguntado como elas veem à escola, as respostas são diversas, a saber:
Para aprender a ler; Para aprender a ler e a escrever; Para aprender - duas
crianças responderam desta forma; Para fazer coisas; Porque aprende a ler; Porque a
escola é legal e aprende; Porque a gente aprende; Porque eu aprendo; Porque eu
aprendo várias coisas; Porque aprendo a estudar mais; Porque pode brincar na hora
do recreio; Porque gosto de estudar; Porque quero estudar; Porque aprendo mais e
faço novos amigos.

Os alunos entrevistados responderam que gostam de ir à escola e que vão para
aprender, entretanto, na hora que a professora está explicando o conteúdo, ela tem
que parar várias vezes para chamar a atenção destes, pois tem muita conversa, uns
levam brinquedos, e isso tira a atenção de outros alunos porque eles querem ver, tem
alguns que levantam toda hora para apontar o lápis, e chamam o outro para ir junto e
assim ficam conversando e dispersos em relação as atividades dadas em sala de aula.
Sobre a ida das crianças à escola Alves, (2000, p. 16,) registrou que “o meu
palpite é que, se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as suas
experiências de alegria na escola, eles terão muito o que falar sobre amizade e o
companheirismo entre eles, mas pouquíssimas serão as referências à alegria de
estudar, compreender e aprender”.
Fernandes (2007) destaca que as crianças parecem ter, nesse momento, uma
vontade intensa de fazer dar certo sua experiência como aluno, o que se constitui um
fator favorável para que elas iniciem o percurso escolar desenvolvendo vínculos
positivos com a escola. Infelizmente, nem sempre essa motivação tem sido bem
aproveitada, já que a extrema valorização da apropriação da leitura e da escrita, em
detrimento da consideração das múltiplas linguagens e da diversidade de
conhecimentos possíveis à criança, continua dominando, via de regra, as práticas mais
comuns no primeiro ano do Ensino Fundamental.
Acrescenta-se a citação de Kupfer (1995, p. 79),

[...] o processo de aprendizagem depende da razão que motiva a
busca de conhecimento”, ressaltando a sua importância. Os alunos precisam
ser incentivados, para que sintam à vontade de aprender, e não os professores
“despejem” sobre suas cabeças conteúdos que, aparentemente, não lhes
dizem respeito. A forma de apresentar o conteúdo, portanto, pode agir em
sentido contrário, provocando a falta de desejo de aprender que seria, para os
alunos, o distanciamento que se coloca entre o conteúdo e a realidade de suas
vidas. Uma maneira de despertar o interesse dos alunos em buscar o
conhecimento é o desenvolvimento de sua autonomia, que pode ser encarada
como a sua capacidade de se desenvolver em atividades dadas em sala de
aula. O professor deve acolher, respeitar e encorajar o aluno na busca pelo
seu conhecimento e pela sua autonomia que ele vai levar para sua vida.

Para Gasparin, (2005, p. 15), “[...]o educando deve ser desafiado, mobilizado,
sensibilizado; deve perceber alguma relação entre o conteúdo e a sua vida cotidiana,
suas necessidades, problemas e interesses. Torna-se necessário criar um clima de
predisposição favorável à aprendizagem”.
Essa tarefa de desafiar os alunos, não é tão simples assim, requer que o
docente tempo para refletir sobre os conhecimentos prévios que o aluno tenha sobre o
assunto e de conta de encontrar uma forma de desafia-lo a querer saber mais sobre o
tema.
De acordo com Pozo (2002, p. 145) “a possibilidade que um professor tem de
mover seus alunos para a aprendizagem depende em grande parte de como ele
mesmo enfrenta sua tarefa de ensinar”. Desta forma, resta-nos saber qual a
concepção do docente sobre o processo de ensino-aprendizagem, pois isso reflete na
forma como organiza suas aulas. Santos Neto (ano) afirmava que o professor precisa
ter clareza da concepção pedagógica que defende. Concepção pedagógica esta
entendida como
Faz-se necessário ouvir as crianças para desenhar o plano pedagógico, bem
como auxiliar o professor na diminuição da indisciplina no momento da aula.
Durante o fechamento desta pesquisa, encontramos uma reportagem realizada
por Pinto (2017), publicada no jornal Folha Online, sobre uma pesquisa concluída pelo

Banco Mundial intitulada Treinar professor para diminuir bagunça na sala de aula
melhora aprendizado. Segundo os pesquisadores Bruns, Costa e Cunha (2017) as
notas dos alunos que participaram da pesquisa aumentou 4 pontos em Matemática e 2
pontos em Língua Portuguesa.
O relatório da pesquisa de Bruns, Costa e Cunha (2017) se deu mediante um
projeto piloto, testado em escolas de Ensino Médio do Estado do Ceará, nomeado
“Gestão na sala de aula”, desenhado pelo banco Mundial, Fundação Lemann e Elos
Educacional. O projeto envolveu a observação de aulas para identifica problemas e
registrar mudanças, conforme apresentado pela responsável pela reportagem sobre o
estudo. Se os alunos gostam da escola, reconhece-a como espaço de aprendizagem;
mas na hora da aula não se preocupam em aprender, faz-se necessário uma
observação mais detalhada dos comportamentos dos alunos, para análise e possível
orientação aos estudos.
Afinal, ensinar e aprender são ações que podem ocorrer ao longo da vida, o
docente, também, precisa estar preparado para re-aprender a todo momento,
sobretudo sobre a reorganização da pratica pedagógica. Nesta ótica, Morais, (1986, p.
6).
Sem dúvida, ensinar é algo muito difícil e trabalhoso. E mais difícil se
torna quando as condições atrapalham. Mas é preciso que o exercício de
ensinar permaneça vinculado ao intento de promover as condições
necessárias para, transcendendo o instruir e o adestrar, auxiliar o encontro da
inteligência do educando com a vida, o encontro de sua sensibilidade com a
pluralidade rica do viver.

Este exercício exige uma análise da prática pedagógica constante, Zabala
(1998, p. 18)
Para analisar a prática educativa, deve-se eleger como unidade de
análise básica a atividade ou tarefa – exposição, debate, leitura, pesquisa
bibliográfica, observação, exercícios, estudo, etc. – pois ela possui, em seu
conjunto,

todas

as

variáveis

que

incidem

nos

processos

de

ensino/aprendizagem. A outra unidade eleita são as sequências de atividades
ou sequências didáticas: conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um
princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos

Outro fator a ser destacado para a aprendizagem dos alunos é a forma como o
docente considera o aluno e o conhecimento. Freire em seu legado propôs que o aluno
é o sujeito aprendente, Freire não mencionou metodologia ativa ou ser ativo, mas
podemos afirmar que o que Freire deixou registrado tem muito da mencionada
metodologia ativa, ou seja, para ele deveríamos ensinar as habilidades de
pensamento. Segundo Vickerry (2016, p.7-8),
As habilidades de pensamento podem ser descritas como técnicas e
estratégias que desenvolvem o pensamento em alta qualidade, mas na prática,
o que isso significa? Para que as crianças aprendam de uma forma mais
significativa, desenvolvam as estratégias descritas nas estruturas acima
referidas, sejam mais flexíveis e fundamentada em suas decisões, então é
mostrar

a

elas

como fazer

isso.

As

habilidades

de

raciocínio

ou

questionamento podem ser ensinadas por meio de modelagem, e se essas
habilidades forem praticadas suficientemente, elas se tornam parte de um kit
de ferramentas para o pensamento que ajuda as crianças a entender o mundo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A pesquisa descritiva colaborou na solução da problemática desta pesquisa, foi
possível relatar como um grupo de alunos do Ensino Fundamental I concebem a
escola. Os dados coletados são compatíveis com outras pesquisas da mesma
natureza, citamos aqui a pesquisa de Cruz e Martinez (2017), referenciada no corpo do
texto.
Tem-se que as crianças gostam da escola, sabem que ela é espaço de
aprendizagem, mas ainda não está compreendido por que as crianças ficam dispersos
durante a aula. Embora, mediante as ideias dos autores apresentadas, neste estudo,
apresentem: as mudanças da sociedade refletem na escola; a necessidade da
mudança do currículo para a formação docente; a exigência em considerar o aluno do
Ensino Fundamental I um ser ativo- aprendente; a premência da análise das práticas
educativas, faz-se urgente ampliar este estudo de modo que docentes e discentes
possam dialogar sobre o comportamento durante a aula.
É mister o mapeamento da leitura que as crianças fazem da escola, e modo
local e regional, para então, criar projetos de renovação na formação docente, de
modo que este possa compreender a realidade do aluno, bem como, os conteúdos
escolares como fontes que poderão auxiliar o discente na continuidade da dignidade
da vida humana.
Assim, desta forma, ainda que a realidade escolar insira-se em uma realidade
social maior, marcada por interesses antagônicos entre quem produz e quem aluga
sua força de trabalho, família e escola unindo forças poderão resolver grande parte dos
problemas da escola. Quando o aluno entender que pode contar com a atenção, o
apoio, o carinho e o respeito tanto da família quanto dos professores, ele poderá
valorizar mais a escola e seus componentes, por sentir-se parte da escola e que pode
usufruir daquilo que está aprendendo, melhorando ou dando sentido a sua vida.
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ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE
DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAVRINHAS
Juliana Kátia Rodrigues ¹
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA¹
RESUMO
Este artigo apresenta o estudo para implantação de um sistema GED (Gerenciamento
Eletrônico de Documentos) para a Secretaria de Turismo de Lavrinhas. O foco principal desta
implantação consiste em ser uma alternativa viável na gestão de informação estratégica. Lembrando que
a informação é um recurso estratégico na tomada de decisão na empresa. Inicialmente é apresentado
pelo Diagnóstico Empresarial, que tem como objetivo conhecer, analisar e diagnosticar o setor como
um todo, detectando o problema a ser solucionado. Em seguida, é realizado o Referencial Teórico, que
em contrapartida consta todas as pesquisas bibliográficas para melhor fundamentação do tema. Além
disso, faz- se uma pesquisa sobre o sistema Gerenciamento Eletrônico de Documentos, na gestão de
informações de forma sucinta, demonstra a evolução das formas de registro, passando pelo
surgimento de documentos em papel até a evolução da tecnologia em documentos digitais. Logo, é
abordado os pontos que interferem no resultado final da implantação.
Palavras-chave: documentos, informação, gestão, GED

ABSTRACT
This article presents the analysis to implementation of a GED (Electronic Document
Management) system for the Lavrinhas Tourism Secretariat. The main focus of this deployment is to be
a viable alternative in the management of strategic information. Remembering that information is a
strategic resource in decision making in the company. Initially it is presented by the Business Diagnosis,
which aims to know, analyze and diagnose the sector as a whole, detecting the problem to be solved.
Next, the Theoretical Referential is realized, which in counterpart is all the bibliographical researches for
better foundation of the theme. In addition, a research on the Electronic Document Management system,
in information management succinctly, demonstrates the evolution of forms of registration, through the
appearance of paper documents until the evolution of technology in digital documents. Therefore, the
points that interfere with the final result of the deployment are addressed.
Keywords: documents, information, management, GED

1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais, as empresas estão gerando documento em papel. E, a
velocidade na localização das informações contidas nos documentos é hoje uma das
prioridades para as mesmas.
O excesso de lentidão no atendimento e a falta de cuidado com os documentos
é sem dúvida, a falta de organização e técnicas de armazenamento e recuperação de
documentos (STARBIRD e VILHAUER, 1997).
A desorganização dos papéis em arquivos e em pastas no ambiente físico
dificulta no processo de transmissão de informações, pois, além do tempo gasto na
procura, também há perca de espaço no ambiente. E, quando se tem documentos em
papel, tem menor flexibilidade de informações às empresas e maior gasto na
manutenção do que quando se tem documento eletronicamente armazenado.
Para atender as necessidades e solicitações em geral no tempo determinado, é
necessário que o processo tenha maior agilidade, resultando assim a satisfação dos
requerentes e tendo respostas concretas à gerência e à administração dos serviços
prestados. No entanto, para que todas as perguntas sejam respondidas, atualmente,
existem tecnologias próprias para este ramo, íntegro às questões de organização e
gerenciamento de documentos, conhecido como GED – Gerenciamento Eletrônico de
Documentos (SPRAGUE JR., 1995).
De acordo, com estudos e análises, veremos a seguir algumas questões
importantes para maior entendimento deste sistema.
2. OBJETIVOS GERAIS
Estudar um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED –
capaz de organizar todos os Documentos utilizados em entidades públicas e privadas,
a funcionalidade deste sistema é rentável e significativos em ambas empresas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Por meio de análise e pesquisa, buscar como implantar o sistema GED Gerenciamento Eletrônico de Documentos
Apresentação da importância e tecnologias do GED
Apresentação de sugestões para implantação do GED.
4. JUSTIFICATIVA
Segundo Baldam (2002), a busca de novas formas de desempenho resultou nas
mudanças de tomada de decisões dentro das empresas.
Hoje, o problema que atinge quase totalidade das empresas é a falta de
gerência de documentos. Na tomada de uma decisão importante, é preciso consultar
documentos referentes a esta decisão, mas muitas vezes não se sabe onde estão ou
podem estar distantes de um arquivo para o outro, empilhados, ou seja, a localização é
difícil e demorada.
Conforme Laudon&Laudon (1998), aproximadamente 40 % do tempo da
execução das tarefas nas organizações em vários departamentos é usado para
gerenciamento de documentos.
5. METODOLOGIA
Utilização de Ferramentas Administrativas, que são muito importantes para o
desenvolvimento e sucesso da empresa, que para solucionar problemas em diversos
departamentos, geralmente estão ligados às necessidades de execução dos
processos.
É preciso não apenas conhecer a ferramenta e sim saber onde aplicá-la, assim
como: PDCA (planejamento, desenvolvimento, controle e ação) e fluxograma.

6. EVOLUÇÃO DO DOCUMENTO E DA COMUNICAÇÃO
Há séculos que a informação vem sendo registrada em papel. Nos últimos
anos, os documentos foram registrados em forma de microfilme e em forma de fitas e
discos. A cada nova mídia que é desenvolvida e lançada no mercado, fornece um

novo método de informação e comunicação, mas sem substituir as anteriores que
fazem parte da história. (SPRAGUE JR., 1995).
Para o autor, desde a época da escrita, um documento é apresentado como
um tipo de registro estruturado de informações para consumo humano.
Ou seja, quando o homem passou da comunicação oral para a interativa das
culturas tribais para comunicação escrita, baseada em textos e alfabetos, houve-se
uma nova perspectiva de comunicação. Através da escrita passou ser um meio de
poder conhecer fatos e histórias de pessoas que viveram na época.
Conforme HAMMER (1994),

[...] a informação é capturada no papel e armazenada em uma pasta,
apenas uma pessoa pode usá-la de cada vez. Fazer cópias e distribuí-las
nem sempre é possível e, de qualquer modo, leva à criação de múltiplas
versões, no final inconsistente, do arquivo. Por conseguinte, o trabalho
envolvendo essa informação tende a se estruturar sequencialmente, com um
indivíduo completando as suas tarefas e, depois, passando a pasta para o
próximo da fila.

Com o passar do tempo o que mudou foram as formas com que as
informações foram sendo transmitidas.

De fato, o avanço adquirido nos anos

recentes, após a II Guerra Mundial (1939 – 1945), fizeram com que os países mais
desenvolvidos e industrializados, pudessem criar oportunidades para a evolução de
diversos equipamentos apropriados em executar as atividades de forma mais
simples e seguras.

6.1 Informação: Recurso estratégico nas organizações
Para Marcela Canavarro, Revista TI, a informação é atualmente um bem mais
valioso para as organizações, direciona as tomadas de decisões e faz com que os
departamentos estejam ligados aos assuntos que envolvam o objetivo da empresa e
com isso, desenvolvem melhor a produção e crescem juntamente à empresa.

Ressalta que não adianta ter apenas informação e sim saber gerenciála de forma eficaz, a transmissão de informações é essencial para que

não

haja erro de comunicação.
A

importância

da

informação

como

solução

estratégica

nas

organizações é destacada por CHIAVENATTO:
Numa

avaliação

sobre

o

ambiente

informacional

e

organizacional de uma instituição, as alternativas para o processo de
elaboração de estratégias mudam quando a informação passa a ser
tratada como um recurso de importância equivalente aos recursos de
capital, mão-de-obra e tecnologia. Tavares (1991) reforça essa ideia
afirmando que, no contexto organizacional, a informação passou a
ser a principal munição para a vantagem estratégica, dependendo,
contudo, se saber usá-la apropriadamente.

A geração de informação tem sido elemento primordial às mudanças
sociais, culturais e empresariais.

6.2 Sistemas de Informações Gerenciais
Apesar da tecnologia apresentar avanços indispensáveis, não se pode
enxergá-la como uma solução de problemas, pelo contrário é preciso, se unir
aos conceitos de gestão da informação e às oportunidades da TI (Tecnologia
da Informação).
Conforme Cruz (2000), sistemas de informações gerenciais são os
que englobam uma empresa, como pessoas, equipamentos, documentos e
comunicações através da coleta, armazenagem, recuperação e apresentação
de dados para a utilização de planejamento.
A agilidez nos processos de informação requer dos sistemas de
informações gerenciais de documentos eficientes para guardar e recuperar
documentos. Pode – se perceber que a maioria das empresas não utilizam
sistemas informatizados e gerenciais adequados, mesmo as grandes
empresas.
CHIAVENATTO argumenta que:

A escassez ou excesso de informações, a complexidade, o
escopo

das

aplicações,

as

necessidades

de

integração

e

coordenação intra e interdepartamental costumam ser barreiras
frequentes durante a concepção e implantação de sistemas e
soluções de informação. Para ACKOFF (1967: p114 embora os
executivos necessitem crescentemente de informações relevantes,
as quais são o foco básico dos sistemas de informações gerenciais,
eles são, ao mesmo tempo, vítimas de uma abundância de
informações irrelevantes).

7. IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS
Segundo Mário Pinho, diretor da empresa ARQUIVAR, Gestão de
Documentos contribui no processo de Acreditação e Certificação ISO, porque
assegura que a informação produzida e utilizada será bem gerenciada,
garantindo a confidencialidade e a rastreabilidade das informações, além de
proporcionar benefícios como: racionalização dos espaços de guarda de
documentos, eficiência e rapidez no desenvolvimento das atividades diárias e o
controle do documento desde o momento de sua produção até a destinação
final.
De fato, gerenciar documentos, a partir de conceitos da Gestão de
Documentos, traz às empresas privadas e entidades públicas maiores domínios
sobre as informações que produzem e recebem.
7.1 GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos

7.1.1 Definição
Segundo SPRAGUE JR., 1995, GED - Gerenciamento Eletrônico de
Documentos é uma solução que faz uso de novas tecnologias, que agiliza os
fluxos dos documentos representados em forma de papel, aumenta a rapidez
do processo e a troca de informações.
Atualmente, GED tem vantagem na questão de ser utilizado em outras
formas de gerenciamentos de documentos existentes. Para gerenciar é preciso
não apenas ter um acervo de documentos e sim basta ter um controle dos

mesmos.
De acordo com SPRAGUE JR., a definição se resume da seguinte
maneira: O Gerenciamento é uma criação, armazenamento, organização,
transmissão e atualização; Eletrônico: utilização das tecnologias de informação;
Documento aglomeração informações de um determinado assunto, que traz ao
ser humano o entendimento e o conhecimento, representado por diversos
símbolos.
Outro conceito definido por DAVENPORT E PRUSAK (1998, p.157), os
sistemas de GED são caracterizados como repositórios de conhecimento
específico estruturado e muitas empresas estão criando estes repositórios a
partir de fontes internas sobre produtos, mercado, clientes e outros tipos de
conhecimento, ou seja, sistemas ou bases legados da organização.
É como um recipiente fechado, dentro dele, há os documentos e
informações importantes da empresa que estão seguros e dificilmente poderá
ser acessado por pessoas não autorizadas.
De

acordo com o Gartner Group (apud BALDAM, VALLE e

CAVALCANTI,2002,

p.32),

utiliza

GED

(Gerenciamento

Eletrônico

de

Documentos) como uma tecnologia que fornece um meio natural de
armazenar, procurar e recuperar informações existentes em documentos e
dados eletrônicos, durante todo o seu "Ciclo de Vida".
Além disso, Cruz (2000) esclarece, que:
A definição de Gerenciamento Eletrônico de Documento
(GED),

nome em português dos EDM (Eletronic

Document

Management), é: O conjunto de tecnologias e métodos que tem
por finalidade armazenar, gerenciar e recuperar informações.

Para complementar estes conceitos, Mário Pinho, diretor do ARQUIVAR,
esclarece que a Gestão de Documentos está associada ao uso adequado da
microfilmagem e das tecnologias do GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos), deve ser efetiva visando à garantia no processo de atualização
da documentação, suspensão no processo de desgaste dos documentos e na
eliminação do risco de perda do acervo, através de backup ou pela utilização

de sistemas que permitam acesso à informação pela internet e intranet.
De acordo com a revista TI, o GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos), influi no fluxo de informações, ao evitar a duplicidade
desnecessária de documentos, separá-los e controlá-los de forma segura e
passa a ser um elemento de manutenção e atualização dos documentos
importantes nos processos da empresa.
Todas

essas

definições

estabelecidas

acima

apontam

que

o

Gerenciamento Eletrônico de Documentos é fundamental às empresas,
principalmente aquelas que se preocupam com o bem estar dos clientes, o foco
principal deste sistema é sem dúvida, a agilidade no processo, a organização e
o cuidado dos documentos da empresa. A digitalização dos documentos em
papel para o digital passa a ser um meio de assegurar as fontes principais nas
quais a empresa precisa.

7.2 Vantagens e Desvantagens do GED
De acordo com pesquisas realizadas no site do GED – Gerenciamento
Eletrônico de Documentos, esse sistema pode levar praticamente à todos os
departamentos da empresa benefícios significativos.
Dentre as vantagens, cita-se: Economia do papel, já que todos os
documentos já estarão digitalizados e eletronicamente configurados, diminuindo
o custo e o uso do papel; Melhor aproveitamento de espaço físico; Extrema
velocidade e precisão na localização de documentos. Através disso, passa a
tramitar as informações simultaneamente para cada uma das partes que se
referem ao processo; Absoluto controle no processo de negócio; Melhor
qualidade no atendimento ao cliente. Através do GED pode – se obter respostas
rápidas

e

precisas;

Mais

agilidade

em

transações

entre

empresas;

Gerenciamento automatizado de processos; Melhoria no processo de tomada
de decisões; Disponibilização instantânea de documentos (sem limites físicos);
Evita extravio ou falsificação de documentos.
Com todos esses benefícios o GED (Gerenciamento Eletrônico de
Documentos) ainda tem algumas dificuldades, ou seja, é necessário que haja
um planejamento antes de implementado, um sistema mal planejado pode não

atingir o funcionamento de forma esperada.
Mas, a empresa Index – Log (Gerenciamento de Informação), afima que
não há desvantagens na implantação de sistemas baseados em GED. Existe
uma necessidade que algumas empresas precisam, como as cópias originais
de tais documentos, isso impossibilita a eficiência da implantada do sistema.

7.3 GED beneficia o Meio Ambiente
Quando uma empresa implanta o sistema GED (Gerenciamento
Eletrônico de Documentos) tem benefício ao meio ambiente, conforme os sites
do GED, algumas delas, estão: Para se produzir 01(uma) tonelada de papel
são necessárias de 2 (duas) a 3 (três) toneladas de madeira; A utilização de
água na produção de papel é muito grande, mais do que em qualquer outra
atividade industrial; A produção de papel está em quinto lugar dentre as
atividades que mais consomem energia.

7.4 Aplicabilidade das Tecnologias ao GED e suas Ferramentas
De acordo com CENADEM (Centro Nacional de Desenvolvimento do
Gerenciamento da Informação), GED pode ser caracterizado por dois
macrogrupos de soluções, como: Gerenciamento de Documento (Document
Management) – significa que a informação nesse grupo é dinâmica, e o
Gerenciamento de imagem de documentos (Document Imaging), forma de
registrar os documentos. Existem também outras ferramentas como Cold
(forma de armazenar o conhecimento) e Workflow (capturar o conhecimento
explícito e implícito)
Os

aspectos

importantes

para

aplicação

do

GED devem ser

estudados e analisados para desenvolvê – lo e colocá-lo em funcionamento,
como por exemplo: Gerência e procura de documentos públicos (ofícios,
decretos, legislações, etc.); Gerência de documentos fiscais e financeiros;
Gerência de documentos de recursos Humanos; Gerência de documentos
com controle de análise de recursos e Workflow Document Management;
Gerência de documentos técnicos com controle das características e funções;
EDMS (Eletronic Document Management System); Gerência de relatórios de

ERP outro sistemas de informações.
As Tecnologias de GED, estão voltadas a funções de captura, criação,
organização, recuperação, transmissão, visualização e impressão.

7.5 Sistema GED voltado às Entidades Públicas
Na prestação de serviços públicos, a eficiência é prioridade à todos os
cidadãos. E, GED – Gerenciamento de Documentos Eletrônicos de
Documentos, fornece uma melhor administração dos recursos das cidades e
municípios, protege os mesmos de punições civis e administrativas, que estes
estão sujeitos se não cumprirem a legislação em vigor mesmo, se destruírem
documentos de valor permanente ou de interesse, conforme a empresa
ARQUIVAR.
O diretor do CENADEM (Centro Nacional de Desenvolvimento do
Gerenciamento de Informação), Antonio Paulo de Andrade e Silva, avalia a
aplicação do GED às administrações públicas da seguinte maneira: Os
benefícios do GED são intangíveis, pois se relacionam com aumento de
produtividade, eliminação de fraudes e burocracia, melhor atendimento ao
cidadão, agilidade e modernidade. E, ainda afirma que a tecnologia é o
recurso certo para a modernização da administração pública, pois elimina
papel, agiliza processos e confere transparência ao cidadão. Mas, deixa claro
que entidades públicas dificilmente utilizam de tecnologias e sistemas.
Já, conforme pesquisa realizada no ano de 2008, 50% dos governos
municipais e estaduais são clientes das empresas de GED.
Pode-se

dizer

que

as

entidades

públicas

são

as

que

mais

necessitam de sistemas como GED, executam suas tarefas diretamente
ligadas em documentos e informações.

7.6 Análise do Setor de Turismo
O departamento, objeto desse estudo, atua no ramo de turismo junto à
Prefeitura de Lavrinhas, devido à grande potencialidade que a Cidade traz em
tornar-se uma Estância Turística.
Conta atualmente com três funcionários assim distribuídos: um

funcionário é responsabilizado pela área de atendimento aos munícipes e
visitantes e dois pela área administrativa do departamento.
Foram diagnosticados todos os processos de trabalhos utilizados na
rotina diária do setor, desde o manual até os informatizados e dentre os
informatizados, pôde-se perceber que não havia nenhum tipo de sistema no
qual, pudesse ser utilizado para maior agilidez nos processos. Pensou-se
então, na possibilidade de aquisição de um sistema de informação, ou seja,
um sistema que seria voltado à gestão de documentos, pois, o local, há
excessividade dos mesmos, devido ao acervo histórico e cultural da Cidade. A
importância deste sistema seria atender com maior agilidade, qualidade e
confiabilidade às necessidades de um novo modelo de gestão, tratando – se
principalmente de documentos únicos que precisam de cuidado para serem
utilizados. Para tanto foi elaborado um estudo voltado a essas necessidades.
Para o desenvolvimento do projeto e o alcance de seus objetivos optouse pela utilização da ferramenta PDCA juntamente com Fluxograma por se
tratarem de ferramentas mais completas e acessíveis a uma entidade pública
que exige de etapas específicas de processo.
Cabe aqui lembrar que o objeto maior desse artigo é refletir acerca dos
fatores que interferem no sucesso e insucesso da informatização em
departamentos

em

diversas

empresas,

na

experiência

vivida

pelo

departamento em pauta.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a facilidade de criar, armazenar e transmitir documentos são
inevitáveis às questões que se referem às empresas em que se preocupam ou
que não utilizam de sistemas de gerenciamento de documentos, sejam elas
privadas ou públicas. A cada vez mais, a Tecnologia da Informação e seus
sistemas estão sendo propostos aos processos que necessitam de rapidez e
precisão.
Por esta razão, GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos é a
melhor solução nestes aspectos para o fluxo de informações, basta aplicá-lo de
forma correta, planejando e analisando os aspectos que podem interferirem no

mesmo, para que não resulta em insucesso à empresa.
Nesse contexto, concluí-se que a informatização do departamento de
uma entidade pública, é viável e pode ser um sucesso, desde que seja voltada
de ao planejamento e suprimento das necessidades do mesmo, como pode ser
identificado no caso em pauta.
Finalmente, este trabalho não tem a ambição de aprofundar nas
tecnologias de informações, mas sim mostrar o quanto as mesmas são
importantes e cada qual tem a sua funcionalidade tendo como visão de
solucionar problemas conforme a sua potencialidade e principalmente no que
interferem em sua experiência vivida com êxito pelo departamento objeto do
presente projeto.
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RESUMO
Trabalhos na área de primatologia, em especial na região do Vale do Paraíba paulista,
são muito escassos, dificultando a conservação de primatas neotropicais, compreensão da
dinâmica populacional destes animais, bem como desenvolvimento de ações em saúde
pública. A urbanização e fragmentação das florestas tem sido uma grande ameaça ao número
de espécies em extinção. A Mata Atlântica abriga 24 espécies endêmicas e não endêmicas de
primatas, dessas 15 se enquadram em categorias de espécies ameaçadas de extinção. Em
Guaratinguetá/SP, são registradas ocorrências de quatro espécies de primatas, distribuídos por
todo o município. O avistamento de espécimes auxilia na compreensão dos processos da
fragmentação florestal e principalmente na criação de planos de conservação e serviços de
saúde pública. Com isso o objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre os pontos de
ocorrência e as espécies de primatas não humanos no município de Guaratinguetá, São Paulo,
verificando a diversidade dos grupos encontrados.
Palavras-chave: Primatas; Diversidade; Conservação; Vale do Paraíba; Guaratinguetá.

ABSTRACT
The work in the area of primatology, especially in the Vale do Paraíba region of São
Paulo, is very scarce, hindering the conservation of neotropical primates, population dynamics's
comprehension of these animals, as well as the development of actions in public health.
Urbanization and fragmentation of forests has been a major threat to the number of endangered
species. The Atlantic Forest is home to 24 endemic and non-endemic primate species, 15 of
which fall into categories of species threatened with extinction. In Guaratinguetá / SP, the
occurrence of four primate species distributed throughout the city is recorded. The sighting of
specimens assists in understanding the processes of forest fragmentation and especially in the
creation of conservation plans. Thus, the objective of this work was to collect data on the
occurrence points and non - human primate species occurring in the city of Guaratinguetá, São
Paulo, verifying the diversity of the groups found.
Keywords: Primates; Diversity; Conservation; Vale do Paraíba; Guaratinguetá.

1. INTRODUÇÃO
Com exceção dos hominídeos, cerca de 36% de toda a Ordem Primates
é representada por 128 espécies de primatas neotropicais (SANTANA et al.,
2008). Sendo que a maior diversidade de primatas no mundo ocorre no Brasil,
contando com mais de 120 espécies e subespécies (FORTES & MARQUES,
2005). De acordo com Costa et al. (2012) das 24 espécies de primatas
brasileiros encontradas na Mata Atlântica, 15 se enquadram em categorias de
espécies ameaçadas de acordo com a lista oficial do Ministério do Meio
Ambiente. Segundo Paglia (2012) as 24 espécies de primatas encontrados na
Mata Atlântica estão divididas entre cinco gêneros, sendo: Alouatta (A.
belzebul, A. caraya e A. guariba), Brachyteles (B. arachnoides e B.
hypoxanthus), Callithrix (C. aurita, C. flaviceps, C. geoffroyi, C. jacchus, C.
kuhlii e C. penicillata), Leontopithecus (L. caissara, L. chrysomelas, L.
chrysopygus e L. rosalia), Sapajus (S. flavius, S. libidinosus, S. nigritus, S.
robustus e S. xanthosternos) e Callicebus (C. coimbrai, C. melanochir, C.
nigrifrons e C. personatus). Dessas espécies de primatas 20 são endêmicas da
Mata Atlântica além de representarem cerca de 40% dos taxa ameaçados.
Os primatas são afetados diretamente pela intensa destruição de seu
habitat natural, que apresenta apenas um quarto das áreas protegidas grande
o suficiente para a conservação de populações viáveis de primatas (COSTA et
al., 2005). De acordo com Chiarello (2003), a fragmentação e a colonização do
bioma Mata Atlântica aumentaram substancialmente a proximidade com
fazendas e centros urbanos, tornando os primatas presas de animais
domésticos. A caça é outro problema que gera impactos extremamente graves
para as populações de primatas em fragmentos florestais isolados, pois os
mesmos não possuem fontes de novos migrantes para essas áreas. Monticelli
& Morais (2015) apontam que a fragmentação florestal com causas antrópicas
gera mudanças extremamente bruscas a acentuadas no ecossistema que são
capazes de modificar rapidamente a composição e diversidade das
comunidades. Ainda que algumas espécies de primatas sejam eficientes
indicadores do equilíbrio ecológico há um declínio quando seu habitat é
submetido a alterações antrópicas, porém outras espécies são capazes de se

adaptar as mudanças até determinados níveis. De acordo com Bernardo &
Galetti (2004) os fragmentos encontrados no interior do estado são
caracterizados por floresta tropical semidecídua, além de serem em sua grande
maioria áreas pequenas e geralmente isoladas por plantações e pastagens.
Ainda que na atualidade esses fragmentos possam sofrer um aumento no
efeito de borda e uma frequente pressão antrópica, continuam tendo uma
importância fundamental são na manutenção da biodiversidade local.
Portanto torna-se fundamental a avaliação das condições populacionais
das espécies localizadas em ambiente antropicamente modificados para
assegurar a conservação efetiva dentro e fora de Unidades de Conservação
(ROOS, 2010), já que há uma relação direta da abundância, densidade,
ocorrência e riqueza das espécies com o tamanho do fragmento florestal, a
pressão de caça, a estrutura da vegetação e a qualidade do habitat
(BERNARDO & GALETTI, 2004).
O Vale do Paraíba tem colaborado com a biodiversidade regional, com
base na variação de fatores ambientais e ecossistemas, listando 31 espécies
de vertebrados, dentre elas cinco espécies de primatas (FERREIRA, 2007).
Diversos autores (e.g. VILANOVA et al., 2005; INGBERMAN, 2015)
destacam que a distribuição de espécies é correspondente à distribuição de
fatores biológicos como a capacidade de dispersão, adequabilidade ambiental,
inter-relações de espécies e de fatores antrópicos como a fragmentação que
estão ligados a ocorrência dos habitats e nicho dessa espécie, sendo assim
possível determinar os limites geográficos de uma espécie. Os dados sobre
distribuição geográfica de várias espécies são insuficientes, assim como as
informações biológicas e ecológicas fundamentais para o planejamento de
ações de conservação, o que dificulta a recuperação de hábitats e a
conservação de primatas neotropicais (NEVES, 2008). Segundo Fialho (2010),
a família Callitrichidae abrange metade das espécies de primatas que carecem
desses dados.
SANTANA et al. (2008) alertam que a densidade populacional de
primatas vem caindo por causa da fragmentação florestal, resultando em
extinções locais. Neste sentido, Fortes & Marques (2005) afirmam que perante

tal realidade é indispensável a compreensão de estratégias eco etológicas para
que as diferentes espécies sejam capazes de sobreviver em seus hábitats
naturais e enfrentar os variados tipos e intensidades de alterações ambientais.
Perante a escassez de dados dos primatas que apresentam ocorrência
no Vale do Paraíba e principalmente no município de Guaratinguetá, o objetivo
do presente estudo foi de apresentar dados sobre os pontos de ocorrências e
as espécies de primatas ocorrentes no município, além de verificar sua
diversidade por meio de avistamento direto.

2. METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado a partir de dados coletados em
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, em parceria com a equipe da Secretaria
de

Vigilância

em

Saúde,

Departamento

de

Vigilância

das

Doenças

Transmissíveis do município, por meio do avistamento direto de espécimes em
fragmentos de mata nos diversos bairros atendidos pela Secretaria. A
identificação das espécies se deu com base em Auricchio (2011) e Sigrist
(2012).

3. RESULTADOS
Para o município de Guaratinguetá/SP, foram avistadas quatro espécies
de primatas não humanos, pertencentes a três famílias: Atelidae - Alouatta
guariba (Figura 1A), Cebidae - Callicebus personatus (Figura 1B) e
Callitrichidae - Callithrix aurita (Figura 1C) e Callithrix penicillata (Figura 1D).
Das espécies avistadas somente Alouatta guariba não é endêmico da Mata
Atlântica.

Figura 1: A. Allouatta guariba (Birnfeld, 2011); B. Callicebus personatus (do autor, AVAD); C.
Callithrix aurita (do autor, RM); D. Callithrix penicillata (do autor, AVAD).

Com pontos de ocorrência que se concentram em áreas rurais e com
maior preservação de fragmentos de mata. Entretanto observa-se que estas
áreas apresentam um grande impacto antrópico devido à expansão de bairros
e comunidades rurais. No mapa (Figura 2) a seguir estão delimitados os pontos
de ocorrência das espécies no município. Embora as espécies não estejam
especificadas no mapa é possível determinar a área de distribuição das
mesmas.

Figura 2: Distribuição geográfica dos Primatas no município de Guaratinguetá-SP.

Fonte: Imagem alterada do Google Earth – Arquivo do autor.

A Tabela 1 mostra o registro de ocorrência de algumas espécies de
primatas não humanos no Vale do Paraíba a partir de 1997 e ocorrências
atuais para o municipio de Guaratinguetá.

Tabela 1: Espécies de primatas registrados no Vale do Paraíba.
Espécie

Registro

Nome científico

Nome vulgar

Alouatta guariba

Bugio

Brachyteles
arachnoides

Vale do Paraíba*
Ferreira (2007)
Silva et al. (2013)

Guaratinguetá/SP**
Presente estudo

Emmons (1997)

Muriqui

Ferreira (2007)

Callicebus nigrifrons

Sauá

Callicebus personatus

Sauá de cara preta

Ferreira (2007)
Emmons (1997)
Auricchio (2011)

Presente estudo

Ferreira (2007)
Callithrix aurita

Sagui da serra escuro

Auricchio e
Auricchio (2006)

Presente estudo

Auricchio (2011)
Callithrix jacchus

Sagui de tufo branco

Callithrix penicillata

Sagui de tufo preto

Emmons (1997)
Silva et al. (2015)
Emmons (1997)
Costa et al. (2013)

Presente estudo

Emmons (1997)
Sapajus apella

Macaco prego

Ferreira (2007)
Auricchio (2011)

*Distribuição atribuída ao Vale do Paraíba e ocorrências registradas em outros municípios do Vale do
Paraíba;
**Registro de ocorrência para Guaratinguetá/SP.

4. DISCUSSÃO
O presente estudo contribui para o conhecimento das espécies de
primatas não humanos possíveis de serem encontradas no município de
Guaratinguetá. No entanto com a carência de dados em municípios próximos
não

é

possível

determinar

uma

relação

completa

das

espécies

encontradas.Com a afirmação de Oliveira (2012) que somente os maiores
remanescentes da Mata Atlântica possui dados inventariados de forma
adequada, é possível mostrar a importância da realização de estudos em
nossa região para suprir essa carência de dados atuais sobre a biodiversidade
do Vale do Paraíba.
Ferreira (2007) lista para o Vale do Paraíba cinco espécies de primatas,

Brachyteles arachnoides, Sapajus apella, Callicebus nigrifrons, Callithrix aurita
e Alouatta guariba. Dados que se assemelham a de Alves et al. (2005) para a
região do Médio Vale do Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, ainda que algumas
das espécies não tenham sido observadas diretamente. Ainda no estado do
Rio de Janeiro segundo Geise et al. (2004) ocorrem no Parque Nacional do
Itatiaia seis espécies de primatas, sendo Callithrix aurita, Callithrix penicillata,
Alouatta fusca, Brachyteles arachnoides, Callicebus nigrifrons e Sapajus apella.
Em localidades mais próximas como o município de Taubaté, Silva et al.
(2015) afirmam a ocorrência de três espécies de primatas, Alouatta guariba,
Callithrix aurita e Callithrix jachus que é considerada uma espécie invasora,
assim como Callithrix penicillata encontrada na Floresta Nacional de Lorena,
São Paulo (ICMBIO, 2016) e também no município de Tremembé (SILVA et al.,
2012). Corroborando com os dados para o Vale do Paraíba, no município de
Guaratinguetá, foram observadas quatro espécies, Callithrix penicillata,
Callicebus personatus, Callithrix aurita e Alouatta guariba.
Dessas espécies vale ressaltar que Callithrix aurita é nativa da região e
apresenta ameaça de extinção. Segundo ICMBIO (2017) as principais ameaças
à essa espécie são causadas pela perda de florestas, em especial ao longo do
rio Paraíba, pela dificuldade em se adaptar em florestas secundárias e pela
introdução de espécies como Callithrix penicillata e Callithrix jachus.
Apesar de outros fatores não terem sidos englobados no presente
estudo, assim como afirmam Oliveira et al. (2003) os resultados obtidos
contribuem para a elaboração de estratégias essenciais para a conservação da
biodiversidade, já que os primatas vêm sendo considerados importantes
indicadores de biodiversidade.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho apresenta dados da ocorrência de quatro espécies de
primatas anteriormente não relatadas para o município de Guaratinguetá/SP,
sendo elas Alouatta guariba (bugio), Callicebus personatus (sauá de cara
preta), Callithrix aurita (sagui da serra escuro) e Callithrix penicillata (sagui de
tufo preto). Destaca-se a importância de um maior número de estudos

primatológicos, principalmente no Vale do Paraíba, a fim de avaliar o estado de
conservação dessas espécies, fornecendo auxílio a novos e estudos e
realizando ações que valorizem a biodiversidade local.
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RESUMO
Este estudo relata a produção de um minidocumentário realizado pelos alunos do 7°
período de Rádio, TV e Internet do Unifatea como trabalham de extensão. O documentário é
uma entrevista com um dos membros da Academia de Letras de Lorena, Luís Fernando Rabelo
Chacon, ocupante da cadeira n. 15 na Academia desde 2012. O objetivo do projeto é
apresentar de uma forma mais próxima quem são os acadêmicos e o que é a Academia,
devida à carência sobre o assunto tratado em sua própria cidade. Espera-se também, que com
o documentário, aumente o conhecimento e interesse dos residentes lorenenses sobre os
vários artistas que contribuem com o aprimoramento educacional e artístico da cidade. O
produto foi feito à luz de Nichols (2010) e Rabiger (2011).
Palavras-chave: Documentário; Academia de Letras de Lorena; Extensão universitária.

ABSTRACT
This article reports on the production of a mini documentary by the students of the 7th
Radio, Tv and Internet period of Unifatea as an extension work. The documentary is an
interview with one of the members of the Academia de Letras de Lorena, Luis Fernando Rabelo
Chacon, Lawyer, Master in Law, university professor in the legal area and occupant of the chair
n. 15 at the Academy since 2012. The aim of the project is to present more closely who they are
and what the Academy is, due to the lack on the subject treated in their own city. It is also
hoped that with the documentary, it will increase the knowledge and interest of Lorena residents
about the various artists who contribute to the educational and artistic improvement of the city.
The product was made with reference to Nichols (2010) and Rabiger (2011).
Keywords: Documentary; Academia de Letras de Lorena; University extension.

1. INTRODUÇÃO
No início do semestre de 2016, na disciplina de Educomunicação, foi
discutido sobre várias instituições não governamentares que trabalham em prol
da comunidade e que não são conhecidas. Nesse contexto, foi comentado pela
professora sobre o trabalho realizado pela Academia de Letras de Lorena.
Nenhum aluno da sala conhecia a Academia ou seus escritores. Diante disso,
sentimos a necessidade de elaborar um vídeo-documentário sobre essa
instituição e seus membros e obras com o objetivo de divulgar a cultura e a
literatura local.
Inicialmente, foi organizada uma pesquisa exploratória de cunho
bibliográfico acerca dos autores da Academia de Letras de Lorena.
Este estudo se faz muito importante para o meio acadêmico, por expor a
relevância da extensão para o estudo científico, auxiliando a comunidade na
divulgação da cultura e literatura regional.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Breve Histórico da Extensão Universitária
Pode-se dizer que uma universidade possui três funções: ensino,
pesquisa e extensão. A extensão, sendo a mais nova é a menos conhecida,
conforme Luciana Maria Cerqueira Castro.
Dentre as três funções da universidade, ensino, pesquisa e
extensão, a última é a mais nova e a que carece de maiores
investigações. A maioria dos trabalhos realizados enfoca o processo
de construção histórica da extensão e sua inserção dentro da
Universidade como uma terceira função. Porém, poucos são aqueles
que investigam a prática dos projetos, seu dia a dia, sua influência no
processo de formação dos discentes e sua contribuição para a
consolidação de um campo de conhecimento específico e das
consequências dessas práticas acadêmicas. (CASTRO, 2017).

Existem autores que trazem as origens da extensão universitária desde
as primeiras escolas gregas. Apontam as universidades europeias medievais,
como por exemplo a Universidade de Bolonha. Apesar da opinião as escolas

gregas não tinham uma boa prática pedagógica, eram autoritárias, além de
restritas a poucos membros da sociedade. (SERRANO, 2017).
A respeito da história da extensão disserta José Francisco de Melo
Neto: Os primórdios da extensão universitária aparecem com as universidades
populares da Europa, no século passado, que tinham como objetivo disseminar
os conhecimentos técnicos, segundo vários autores, como ROCHA (1986),
FAGUNDES (1986) e BOTOMÉ (1992).
Com efeito, existem autores que datam o surgimento da extensão na
metade do século XIX, nomeando as universidades da Inglaterra como
primeiras a difundir essa ideia. Da Inglaterra a ideia da extensão universitária
chegou a Bélgica, depois Alemanha, até ocupar todo o continente europeu. Foi
quando chegou aos Estados Unidos, que por sua vez criou o American Society
for the Extension of University Teaching. Ademais, é fato dizer que a extensão
nas universidades surgir em meio a ascensão do capitalismo, após a
Revolução Industrial. (PAULA, 2017).
2.2 Fundamentos da extensão universitária
A extensão universitária é classificada como sendo uma espécie de
interação existente entre a universidade e a comunidade social, como se fosse
realmente uma extensão da universidade à sociedade, uma ponte entre o
centro universitário e a população. Onde a universidade entrega conhecimento
e recebe influência positiva. (SILVA, 1997).
Conforme conclui Oberdan Dias da Silva:
As atividades de extensão universitária, tão imprescindíveis à
formação do universitário quanto o ensino e a pesquisa, precisam
merecer por parte das universidades particulares, maior atenção e
apreço. As universidades particulares não podem prescindir da
extensão, pois sem ela estarão divorciadas das comunidades onde
estão inseridas, além de estarem alijadas de instrumentos e
condições capazes de propiciar, aos novos profissionais, uma
formação integral consolidada. (SILVA, 1997).

A extensão se baseia em um processo científico e educativo, pois seu
resultado é sempre a produção de conhecimento, mas não qualquer tipo de
conhecimento, e sim aquele que viabiliza a relação transformadora entre a
universidade a sociedade. A extensão como ferramenta democrática possibilita
a concretização da teoria/prática integrada a realidade social. Pode-se dizer
que a extensão tem mudando radicalmente diversas instituições de ensino, que
estão adotando metodologias de aprendizagem novas, novos conceitos dentro
das salas de aula, além de acrescentar uma maior participação dos alunos,
descartando o modelo antigo e fechado de universidade que era unânime no
país. (SERRANO, 2017).
Para melhor compreensão a extensão deve ser estudada em conjunto
com a universidade, assim a extensão está diretamente ligada a produção e
difusão de conhecimento.
Esta definição marca que os programas de extensão devem
buscar desconstruir o restrito aspecto assistencialista e devem estar
associados a iniciativas que promovam debates acerca das questões
mais melindrosas, mais difíceis da organização de nossa sociedade.
As ações extensionistas não devem perder de vista as carências
materiais e de conhecimentos de grande parte da população
brasileira,

que

ocasionam

a

não-autonomia

destas

pessoas,

impossibilita-as de atingirem sua emancipação econômica e social,
em virtude do aprisionamento a um sistema político muitas vezes
corrupto, particularizado, que frequentemente não favorece o
desenvolvimento humano em seu sentido mais pleno. (ARROYO e
ROCHA, 2010).

2.3 A Academia de Letras de Lorena
O termo academia não é novo, as Academias tidas como modernas
surgiram no século XVI, na Europa, mais especificamente na França. Todavia a
maioria delas, quando começou a se difundir pelo continente tratavam-se de
instituições arrogantes, discriminatórias e pretensiosas. (BARROS, 2016).
No Brasil, a respeito da chegada das academias disserta Claudius
D’Artagnan C. Barros:

As primeiras Academias de Letras brasileiras foram criadas na
Bahia e no Rio de Janeiro, no século XVIII, tendo-se chamado
Academia Brasílica dos Esquecidos (Salvador, 1724), Academia dos
Felizes (Rio, 1736), Academia dos Seletos (Rio, 1751) e Academia
Brasílica dos Renascidos (Salvador, 1759). Nomes, no mínimo,
engraçados, sem dúvida! (BARROS, 2016, p. 115).

Fundada em 21 de março de 2009 a Academia de Letras de Lorena
(ALL) teve como patrono o autor e escritor Euclydes da Cunha, criada para
exercer um grande caráter educativo, a ALL é grande prova de as academias
mudaram com o passar dos anos, tornando-se grandes locais de afeto,
proteção, educação e qualidade de produtividade.
Em Lorena a ALL é formada por trinta acadêmicos que ocupam suas
cadeiras, que antes foram ocupadas por patronos. Todos os acadêmicos
possuem expressões culturais, profissionais, literárias ou artísticas que possam
exprimir na academia. Todos eles têm ainda o comprometimento com a
comunidade, denso que ao se sentar na cadeira de seu patrono adquirem
responsabilidade para com a instituição.
Um dos maiores objetivos da Academia de Letras de Lorena é o
compartilhamento e disseminação de ideias, valores, culturas, relacionados à
literatura e à língua portuguesa. Todos os acadêmicos que compõem as
cadeiras são escritores, educadores, poetas ou outros profissionais do mesmo
seguimento, com a finalidade de dar prosseguimento ao objetivo da instituição.
A título de curiosidade, vale ressaltar que a Academia possui um
Estatuto que contém os direitos e deveres de seus membros, bem como se dá
a seleção para entrada de novos acadêmicos.
Atualmente a Academia é formada por: Caio de Andrade, Pe. Mário
Bonatti, José Paulo Ribeiro, João Bosco Pereira de Oliveira, José Ferreira
Rocha, Paulo Sérgio Viana, Adilson Roberto Gonçalves, Claudius D’Artagnan
Cunha de Barros, Humberto Felipe da Silva, Antonio Sérgio Cobianchi,
Francisco Sodero Toledo, Carlos Vitor S. Mailart, Daniel Munduruku, Diego
Amaro de Almeida, José Antonio Bittencourt Ferraz, José Luiz de Miranda
Alves, Luis Fernando Chacon, Wanderley Gomes Sardinha, Pedro Alberto de

Oliveira, Wilma Cardoso, Maria Luiza Reis Pereira Baptista, Laíla Azevedo,
Conceição Fenille Molinaro, Myrthes Mazza Masiero, Olga Arantes Pereira,
Olga de Sá, Nelson Pesciotta, Regina Rousseau, Neide Arruda de Oliveira e
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento.

2.4 Documentário e sua prática
Esse questionamento nos traz diretamente a um fator de extrema
importância, a ética na produção de um documentário, sendo que em
quaisquer grandes trabalhos e artigos, o assunto é citado de suma importância
como tópico primário, pois o conceito de ética documental vem antes do até
então modelo que será usado: "A ética existe para regular a conduta dos
grupos

nos

assuntos

em

que

regras

inflexíveis,

ou

leis,

não

bastam."(NICHOLS, 2005)
Não apenas Nichols divide desse pensamento, Michael Rabiger,
fundador do Documentary Center de Columbia em Chicago, também possui a
adoção desses conceitos de forma autêntica, e também escritor do livro
Direção de documentário 2011. Michael alerta sobre AS questões morais
desde as mais simples, como os direitos de imagem de alguém sobre seu
projeto, quanto considerações de aceitação dos participantes do trabalho, pois
ele afirma que o uso de imagem assinada não o livra de ter que cumprir as
devidas questões morais e de respeito ao centro do trabalho, o ser humano
(RABIGER, 2011).
Rabiger insiste na questão da relação com seu sujeito e/ou objeto em
seu trabalho documentado, pois se o autor mantém um bom diálogo e
tratamento com seu sujeito, você pode até mesmo criar um tipo de
consentimento informal, que faz com que o alvo do seu trabalho lhe conceda
questões mais complexas e profundas, que nem em seu roteiro estavam
previstas, dando assim, imersão total ao seu trabalho. Segundo Rabiger, o
cineasta não só pode como deve assumir a proteção da integridade da imagem
daqueles que lhe serviram para a conclusão do seu projeto "Naturalmente é
sua responsabilidade proteger aqueles que confiam em você contra as
consequências que você, não eles, pode ver que são possíveis." (RABIGER,

Michael 2011 p.354).
Como pode-se ver, a preocupação do diretor é extremamente alta em
relação a questões sociais e éticas dentro do trabalho, o tornando por isso uma
grande referência em questões de integridade e autenticidade no ambiente
documental.
Voltando a Nichols, de acordo com o crítico e teórico, existem seis tipos
de documentários: observativo, expositivo, participativo, reflexivo, performático
e poético, e dentre todos eles, e cada um deles, afirma Nichols, possui dentro
deles variações históricas dada ao momento em que foram criadas, que
mostram a evolução do cinema documentário, mas que claramente não são
largados em seu tempo "O cinema de observação pode ter começado na
década de 1960, por exemplo mas permanece como recurso importante na
década de 1990, bem depois do tempo em que predominou"(NICHOLS, 2005).
Mas isso não se pode deixar levar como uma questão temporal nos dias de
hoje, pois agora pode-se usá-los dependendo da estética que deseja, do tom
artístico que o autor deseje usar "Fica aí ancorado o gosto pessoal do autor e o
horizonte ético de seu tempo, para o qual esse livro surge como testemunho
em sua sintonia com a ideologia hoje dominante"(NICHOLS, 2005).
Brevemente definindo os tipos, temos;
O modo poético, que por ventura é o mais antigo e possui um estilo
lúdico na maneira de contar uma história, com uma certa despreocupação com
a técnica, mas sim em explanar a arte ou o conceito que o autor pretende
apresentar, mostrando uma realidade artística e subjetiva do tema tratado,
podendo até soar incoerente em alguns momentos devido a ambiguidade das
cenas (NICHOLS, 2010)
O expositivo é o gênero que, o autor, de forma direta, se comunica com
o espectador de forma argumentativa como a então chamada "voz de deus"
que é o orador ouvido, mas jamais visto. Em suma, o foco do modo expositivo
é de teor informativo, transmitido de forma verbal e com narração
questionadora, criando curiosidade e indagação no espectador, tendo as
imagens como uso de manter o assunto em ordem, mas não necessariamente
a cronologia sobre o assunto.

O observativo é o método em que, após as melhorias e mobilidade das
câmeras, começa a tratar com imagens mais pessoais e privadas sobre um
determinado ou grupo de atores. O modo consiste no cineasta ser "ignorado"
pelos atores enquanto a história é contada, tendo uma similaridade maior com
o cinema, mas com um tom de intromissão sobre a vida do alvo, caso o ator
seja uma celebridade por exemplo. "É esse ato voyeurístico em si mesmo ou
voyeur de si mesmo? Ele coloca o espectador numa posição necessariamente
menos confortável do que o filme de ficção?" (Nichols 2010).
O Participativo é o contrário do citado anteriormente, nesse método o
cineasta participa fisicamente no ambiente estudado, para enfim gravar um
documentário baseado no seu aprendizado pessoal sobre o local. O modo é
funcional pela velocidade de engajamento que é conquistada, por deixar claro
que são pessoas como nós que participam das cenas e do assunto tratado,
A sensação da presença em carne e osso, em vez da
ausência, coloca o cineasta “na cena”. Supomos que o que
aprendemos vai depender da natureza e da qualidade do encontro
entre cineasta e tema, e não de generalizações sustentadas por
imagens que iluminam uma dada perspectiva. Podemos ver e ouvir o
cineasta agir e reagir imediatamente, na mesma arena histórica em
que estão aqueles que representam o tema do filme. Surgem as
possibilidades de servir de mentor, crítico, interrogador, colaborador
ou provocador. (NICHOLS, 2010, p.155)

3. Metodologia
A princípio, o projeto teve início com a finalidade de realizar um estudo
aprofundado a respeito do Professor Luís Fernando Chacon, ocupante de uma
das cadeiras da Academia de Letras de Lorena. Com interesse em detalhar
melhor a história por trás do autor.
Luis Fernando Rabelo Chacon é natural de Angatuba, cidade do interior
do estado de São Paulo, é advogado, Mestre em Direito, possui MBA em
Gestão Universitária com experiência internacional na Espanha (2007), México
(2008), EUA (2009), França e Inglaterra (2010) e China (2011), é professor
universitário, escritor e membro da Academia de Letras de Lorena.

Com base na pesquisa feita foram desenvolvidas algumas perguntas
com o intuito de demonstrar a carreira do escritor de forma clara e interessante:
Quem é Luís Fernando Chacon? Como nasceu seu gosto pela escrita? Você
teve alguma inspiração para escrever? Você possui obras publicadas? Contenos um pouco sobre sua vida profissional. Como surgiu o convite para entrar
para a Academia de Letras de Lorena?
Finalizada a etapa de pesquisa, foram iniciados os trabalhos de contato
pessoal com o professor Chacon, que desde o princípio aceitou o convite para
uma gravação e recebeu toda a equipe da melhor forma possível.
A gravação do vídeo documentário foi realizada nas dependências do
Centro Universitário Salesiano de Lorena/SP, precisamente na biblioteca da
instituição. Os materiais usados foram uma Câmera DSLR Canon T5i para
fazer a gravação do projeto e um smartphone para a captação do áudio.
Após a conclusão da produção do vídeo a apresentação foi realizada no
dia 28 de junho de 2017 na sede do Centro Universitário Teresa D’Ávila, como
atividade interdisciplinar para avaliação das disciplinas de Educomunicação e
Rádio Web.

4. Considerações finais
Conclui-se com esse trabalho a visão que pretendíamos tratar, que é a
de humanizar o assunto trazendo de forma simplista, porém objetiva, quem é o
artista/profissional que compõe a academia e em que isso influencia na sua
vida e a partir do feito, em sua história.
Ressalta-se também um imenso agradecimento ao entrevistado, pois
influenciou na qualidade do vídeo e por ser uma pessoa altamente versátil com
o nosso roteiro e de fácil comunicação.
Espera-se que, após esse trabalho, que a população tenha acesso às
informações sobre os escritores da Academia de Letras de Lorena, e com isso,
que também aumente o interesse de demais pessoas da cidade de Lorena e do
Vale do Paraíba sobre o tema.
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RESUMO
Com o decorrer dos anos e com a ajuda da evolução tecnológica, as empresas
adquiriram meios poderosos de fabricação em massa, porém acompanhados de graves danos
ambientais ao nosso planeta. A partir da observação de tamanhos problemas ambientais, as
organizações começaram a ser pressionadas pelo governo e sociedade, para que empreguem
recursos em meios de produção menos degradantes. Os vários debates acerca do tema
resultaram na criação de normas para regulamentar a gestão ambiental no âmbito empresarial
- uma delas é a ISO 14001 que apresentaremos neste trabalho. Este estudo visa criar um
roteiro de implantação da norma ISO 14001 em uma empresa de madeira tratada na cidade de
Cunha-SP, a fim de alcançar o certificado que essa norma confere; e, ainda, criar uma base
para o trabalho de conclusão do curso de administração.
Palavras-chave: Gestão ambiental empresarial; ISO 14001; Imagem de negócio.

ABSTRACT
With passing of the years and with the help of the evolution of technology, the
companies acquired powerful means of mass-manufacturing, but accompanied by serious
environmental damage to our planet. From the observation of such environmental problems,
organizations began to be pressured by the government and society to use less degrading
resources as means of production. The various debates on the subject have resulted in the
creation of norms to regulate the environmental management in the enterprise scope – one of
them is the ISO 14001 that we will present in this work. This study aims to create a roadmap for
the implementation of ISO 14001 in a treated wood company in the city of Cunha-SP, in order to
achieve the certificate which that standard confers; and, still, create a basis for the completion of
the administration course project.
Keywords: Business environmental management; ISO 14001; Business image.

1. INTRODUÇÃO
A gestão ambiental traz consigo a responsabilidade de perceber e
minimizar todos os riscos para o meio ambiente, e existem várias ferramentas
para realizar uma boa gestão ambiental, como a ISO 14000.
A

ISO

(International

Organization

for

Standardization)

é

uma

organização não governamental voltada para a padronização e normatização,
instituída em Genebra- Suíça, no ano de 1946, começando a funcionar em
1947. No Brasil é representada pela ABNT.
Essas normas surgiram no Eco 92 no Rio de Janeiro na Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento por meio de
discussões relacionadas à sustentabilidade. A ISO 14000 dispõe de normas
que visam à implantação de um Sistema de Gestão Ambiental visando reduzir
os desperdícios e minimizar os impactos ambientais seguindo as legislações
vigentes.
Esse certificado mostra a preocupação que a que a empresa tem com o
meio ambiente, e que ela perceba que é essencial assegurar o equilíbrio
ambiental e a prevenção da poluição, pois tais danos podem impactar toda a
sociedade e economia.
A empresa X é destaque na cidade de Cunha/SP no ramo de madeira
tratada, pois aproveitam 100% de toda a madeira trabalhada, mas ainda não
possui o certificado ISO 14000. Nosso objetivo principal é realizar um estudo
sobre a implantação de Sistema de Gestão Ambiental e da norma ISO 14000
nessa empresa.
Vamos destacar a importância em investir em um Sistema de Gestão
Ambiental - ISO 14001, tornando-se uma vantagem competitiva, pois ratifica a
preocupação socioambiental que a empresa tem. Além de trazer melhorias
contínuas e os inúmeros benefícios, tais como: Impactando positivamente na
imagem da empresa no mercado; Minimização de seus impactos ambientais;
Redução de custos e desperdício; Melhoria na qualidade dos produtos,
serviços e processos; Redução de acidentes; Conquistar novos clientes;
Com a aplicação de uma SGA, a empresa apresentará uma melhoria
tanto internamente como externamente.

Vamos realizar um estudo sobre a implementação de Sistema de Gestão
Ambiental e da norma ISO 14000 na empresa X. Primeiro, analisaremos os
impactos ambientais para elaborarmos um roteiro de implementação do ISO
14000 e por fim vamos abordar as vantagens competitivas com a implantação
de um SGA.
Destacar a importância em investir em um Sistema de Gestão Ambiental
- ISO 14000, tornando-se uma vantagem competitiva, trazendo melhorias
contínuas, impactando positivamente na imagem da empresa no mercado,
minimização de seus impactos ambientais, redução de custos e desperdício.

2. Referencial Teórico
2.1.

Gestão e Conscientização ambiental

Nas últimas décadas a questão ambiental vem sendo bastante discutida
e é um tema contemporâneo.
Em 1985, um conjunto de nações reuniu-se na Áustria
manifestando preocupação técnica e política quanto aos possíveis
impactos que poderiam ser causados com o fenômeno da redução da
camada de ozônio. Nesta ocasião foi formalizada a Convenção de
Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. (BRASIL, 2014)

As convenções criadas para minimizar os impactos trouxeram em
discussão global, o quanto o efeito negativo é nocivo para todos.
Atualmente as empresas se preocupam com as imagens de suas
organizações e de acordo com que Martins e Silva (2014) afirmam a demanda
da sociedade por produtos e serviços vem crescendo, e junto com ela a
valorização da proteção ambiental. Esse crescimento, embora seja paralelo,
ainda não é equivalente. Há uma defasagem considerável entre o aumento da
necessidade de produção e a conscientização sustentável. Para chegar a plena
harmonia em suprir a demanda e preservar a natureza deve-se deixar de
pensar nessas duas questões isoladamente e torná-las inerente. E é
exatamente isso que a ISO 14001 propõe; métodos de processos para que as
empresas ajustem essas variáveis.
Na visão de Cavalcantti (1994), apud MANSSON (1992, p. 10), diz que o

grande desafio da economia da sustentabilidade é desenvolver métodos para
integrar princípios ecológicos e limites físicos. A ISO 14000 veio para enfrentar
esse desafio na sociedade, é um método criterioso de avaliação das empresas
que querem ser exemplo de excelência em gestão ambiental.
Quando se fala sobre ecologia ou desenvolvimento sustentável para um
empresário pensa-se imediatamente à baixa produção ou custos elevados para
a empresa; em contrapartida, atualmente as organizações estão notando que
adotar um sistema de gestão ambiental agrega um alto valor a sua marca e
traz retorno à longo prazo.
Todo esse esmero faz com que a imagem refletida seja de extremo
princípio e preocupação em oferecer os melhores produtos com a valorização e
uma postura social.

2.2. Sistema de Gestão Ambiental
É essencial que as empresas que almejam se manter competitivas se
atentam aos impactos que suas operações geram no meio ambiente.
Segundo Lobo (2015, p. 3)
A necessidade que as empresas têm em se enquadrar em
processos de produtividade que estão ligados a preservar o meio
ambiente vem fazendo com que se utilizem processos que não
prejudique o ambiente, que busque a redução de componentes que
agridam menos esse meio, pois a Gestão Ambiental busca com isso a
necessidade de se produzir bem e melhor.

Com o SGA as empresas continuamente buscando o aprimoramento de
suas atividades que resultam na harmonia com o meio ambiente, além da boa
impressão junto à comunidade, clientes.
A SGA é o primeiro passo para a certificação da empresa na Norma ISO
14001, iniciando com a análise de todas as atividades e necessidades e
seguindo algumas etapas como a implementação do PDCA.

2.3. Normas do Sistema de Gestão Ambiental-ISO 14000
Antes de falar sobre a implantação da ISO 14000 nas organizações, é
necessário explicitar as implicações da adoção dessa norma e qual a
importância que ela tem para a sociedade em geral. O livro ISO 14000 Sistema
de Gestão Ambiental (1998), deixa claro a importância no seguinte parágrafo:
As normas expressam os requisitos mínimos necessários e
fundamentais para uma boa prática de gerenciamento ambiental. A
série procura responder as exigências de um desenvolvimento
sustentável para toda a comunidade internacional, respeitando as
condições físicas e biológicas do planeta terra, visando garantir a
sobrevivência das gerações futuras.

A ISO 14000 determina condições para uma organização implantar um
SGA baseado em políticas ambientalmente corretas - que serão desenvolvidas
pela própria empresa. A norma funciona como um apoio que mostra um
caminho a ser seguido que não agrida o meio ambiente e que se adeque as
alterações do mesmo em relação ao mercado.
Como explica Ohara e Ghizzi (1998) compõem a ISO 14000:
ISO 14001: trata do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), sendo
direcionada à certificação por terceiras partes.
ISO 14004: trata do Sistema de Gestão Ambiental, sendo destinada ao
uso interno da Empresa, ou seja, corresponde ao suporte da gestão ambiental.
ISO 14010: são normas sobre as Auditorias Ambientais. São elas que
asseguram credibilidade a todo processo de certificação ambiental, visando as
auditorias de terceiras partes, nas quais se verificam os compromissos
estabelecidos pela empresa em seu Sistema de Gestão Ambiental.
ISO 14031: são normas sobre Desempenho Ambiental, que estabelecem
as diretrizes para medição, análise e definição do desempenho ambiental de
uma organização, a fim de assegurar o SGA.
ISO 14020: são normas sobre Rotulagem Ambiental, estabelecendo
orientações para a expressão das características ambientais dos produtos das
empresas, de forma que os rótulos ressaltem as características ambientais do

produto.
ISO 14040: são normas sobre a Análise do Ciclo de Vida, estabelecendo
as interações entre as atividades produtivas e o meio ambiente. Analisa o
impacto causado pelos produtos, processos e serviços relacionados desde a
extração dos recursos naturais até a disposição final.
Guia ISO 64: corresponde a norma sobre Aspectos Ambientais no
Produtos, destinando-se àqueles que elaboram normas técnicas para produtos.
Seu objetivo é orientar o projeto de determinado produto, a fim de que ele seja
menos agressivo ao meio ambiente.

2.4. Especificações ISO 14001
Uma das instituições certificadoras da ISO 14001 é a Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Ela regulamenta e parametriza os
meios e fins de produção de acordo com a legislação ambiental do local em
que a empresa se encontra. A ABNT (2004) especifica os itens e subitens
seguintes para a implantação da norma.

2.4.1.

Requisitos gerais

A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e
continuamente melhorar um sistema da gestão ambiental em conformidade
com os requisitos desta Norma e determinar como ela irá atender a esses
requisitos. A organização deve definir e documentar o escopo de seu sistema
da gestão ambiental.

2.4.2.

Política ambiental

A alta administração deve definir a política ambiental da organização e
assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental,
a política seja apropriada à natureza, escala e impactos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços, inclua um comprometimento com a melhoria
contínua e com a prevenção de poluição, inclua um comprometimento em
atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela
organização que se relacionem a seus aspectos ambientais, forneça uma

estrutura para o estabelecimento e análise dos objetivos e metas ambientais,
seja documentada, implementada e mantida, seja comunicada a todos que
trabalhem na organização ou que atuem em seu nome, e esteja disponível para
o público.

2.4.3.

Planejamento

Após definida a política ambiental da organização, deverá ser
estabelecido um planejamento de implementação seguindo os critérios
seguintes.

2.4.3.1. Aspectos ambientais
A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos
para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços,
dentro do escopo definido de seu sistema da gestão ambiental, que a
organização possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, levando em
consideração os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades,
produtos e serviços novos ou modificados, e determinar os aspectos que
tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente.

2.4.3.2. Objetivos, metas e programa
A organização deve estabelecer, implementar e manter objetivos e
metas ambientais documentados, nas funções e níveis relevantes na
organização. Os objetivos e metas devem ser mensuráveis, quando exequível,
e coerentes com a política ambiental, incluindo-se os comprometimentos com a
prevenção de poluição, com o atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos subscritos pela organização e com a melhoria contínua. O programa
deve incluir: atribuição de responsabilidade para atingir os objetivos e metas
em cada função e nível pertinente da organização, e os meios e o prazo no
qual estes devem ser atingidos.

2.4.4. Implementação e operação
2.4.4.1. Recursos, funções, responsabilidades e autoridades
A administração deve assegurar a disponibilidade de recursos
essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da
gestão ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades
especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Funções, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas
e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz. A alta
administração da organização deve indicar um ou mais representante
específico

da

administração,

o

qual,

independentemente

de

outras

responsabilidades, deve ter função, responsabilidade e autoridade definidas
para: assegurar que um sistema da gestão ambiental seja estabelecido,
implementado e mantido em conformidade com os requisitos desta Norma,
relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão
ambiental.

2.4.4.2. Comunicação
Com relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gestão
ambiental,

a

organização

deve

estabelecer,

implementar

e

manter

procedimentos para comunicação interna entre os vários níveis e funções da
organização,

recebimento,

documentação

e

resposta

à

comunicações

pertinentes oriundas de partes interessadas externas.
A organização deve decidir se realizará comunicação externa sobre seus
aspectos ambientais significativos, devendo documentar sua decisão. Se a
decisão for comunicar, a organização deve estabelecer e implementar métodos
para esta comunicação externa.

2.4.4.3. Documentação
A documentação do sistema da gestão ambiental deve incluir
a) política, objetivos e metas ambientais,
b) descrição do escopo do sistema da gestão ambiental,
c) descrição dos principais elementos do sistema da gestão ambiental e

sua interação e referência aos documentos associados,
d) documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma, e
e) documentos, incluindo registros, determinados pela organização como
sendo necessários para assegurar o planejamento, operação e controle
eficazes dos processos que estejam associados com seus aspectos ambientais
significativos.

2.4.5. Análise pela administração
A alta administração da organização deve analisar o sistema da gestão
ambiental,

em

intervalos

planejados,

para

assegurar

sua

continuada

adequação, pertinência e eficácia. Análises devem incluir a avaliação de
oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema da
gestão ambiental, inclusive da política ambiental e dos objetivos e metas
ambientais. Os registros das análises pela administração devem ser mantidos.
As entradas para análise pela administração devem incluir:
a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento
aos requisitos legais e outros subscritos pela organização,
b) comunicações provenientes de partes interessadas externas,
incluindo reclamações,
c) o desempenho ambiental da organização,
d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas,
e) situação das ações corretivas e preventivas,
f) ações de acompanhamento das análises anteriores,
g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos
legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e
h) recomendações para melhoria.
As saídas da análise pela administração devem incluir quaisquer
decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental,
nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gestão ambiental,
consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua.

2.5.

Pesquisa de marketing

Será realizada uma pesquisa sobre a porcentagem de clientes que a
empresa possui, sua imagem no mercado e qual o potencial de abrangência
que ela pode atender. Esse primeiro questionário será elaborado junto a
empresa e aplicado aos clientes que ela possui contendo o grau de satisfação
do cliente, se o cliente indicaria a empresa e qual imagem que a empresa
transmite.

2.6.

Situação da empresa

Aqui serão descritas quais as exigências que a empresa já cumpre
dentro da norma e quais ainda faltam cumprir.

2.7.

Roteiro de implantação da ISO 14001

Depois de estudadas essas normas e averiguadas a situação da
empresa em que serão inseridas, fizemos um roteiro de implantação seguindo
as exigências da ISO 14001 para obter a certificação de qualidade utilizando o
PDCA.

2.7.1. Plan/Planejamento
Desenvolver um planejamento de curto para o aperfeiçoamento dos
procedimentos e, um planejamento a longo a médio prazo para a obtenção do
certificado – que depende dos órgãos públicos e auditores.

2.7.2. Do/Execução
Delegar as tarefas para cada funcionário e o tempo limite em que
deverão ser cumpridas.

2.7.3. Check/Checagem
Nesta etapa vamos averiguar, por meio do indicador estratégico
Balanced Scorecard, se todos os objetivos (aperfeiçoamentos) foram
cumpridos.

2.7.4. Action/Agir
Após a checagem, de acordo com a obtenção dos resultados
apresentados, será feita as correções nos processos que não obtiveram
sucesso e treinamento e padronização para os que mostrarem êxito.

2.8.

Pesquisa de marketing 2

Será realizada outra pesquisa para analisar os impactos que a obtenção
do certificado trouxe para a empresa – se houve aumento de clientes,
reconhecimento externo, melhora da imagem da empresa, e qual a proporção
da expansão de mercado após a certificação.

3. Metodologia
Esse projeto de pesquisa tem como abordagem metodológica a quantiquali, através de coletas de dados, tabular e analisar os resultados obtidos.
Para obter os dados será realizado um trabalho de campo por observações
estruturadas e com entrevistas semiestruturadas, através de questionários com
perguntas fechadas. A pesquisa será feita bibliograficamente e webbibliograficamente na área de logística.

4. Resultados Esperados
Espera-se como resultado obter um trabalho de conclusão de curso na
graduação de bacharel em Administração. Pretende submeter artigo concluído
para periódicos e revistas na área de Administração e logística. Apresentar o
artigo concluído ao Congresso de Administração da UNIFATEA em Lorena-SP.
Após a conclusão desse projeto, esperar-se atingir resultados positivos na
empresa estudada.
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Resumo
Muitas empresas, não estão preparadas para lidar com as reais necessidades de seus
colaboradores, e cada vez mais procura melhorar a o layout dos seus setores buscando uma
melhor qualidade de vida. Estes desafios devem ser enfrentados pela empresa e seus
gestores. No entanto, sabe-se que há gestores que não detém nenhum conhecimento do
design como solução de possíveis problemas. Com base nessa afirmação, este trabalho tem
como finalidade apresentar como o design pode proporcionar uma melhor qualidade de vida,
no projeto de ventilação dentro de um setor de metalúrgico. O trabalho apresentará pesquisas
bibliográficas com diversos autores mostrando seus diversos pontos de vista, analisando o
cenário atual e mostrando inovações promissoras. Desta forma o design mostrará a
importância de ser implementado no setor metalúrgico e sua real eficiência no ramo na
indústria especialmente no fator qualidade de vida.

Palavras-chave: Design thinking; Inovação; Qualidade de vida.

ABSTRACT
Many companies are not prepared to deal with the real needs of their employees, and
increasingly seek to improve the layout of their sectors seeking a better quality of life. These
challenges must be faced by the company and its managers. However, it is known that there
are managers who do not have any knowledge of design as a solution to potential problems.
Based on this assertion, this paper aims to present how design can provide a better quality of
life in the design of ventilation within a metallurgical sector. The work will present bibliographical
researches with several authors showing their diverse points of view, analyzing the current
scenario and showing promising innovations. In this way the design will show the importance of
being implemented in the metallurgical sector and its real efficiency in the branch in the industry
especially in the quality of life factor.
Keywords: Design thinking; Innovation; Quality of life.

1. INTRODUÇÃO
A relevância do ar para o ser humano é conhecida excessivamente, sob
a expressão da necessidade de oxigênio para o metabolismo. A condução de
um ar limpo e puro é de extrema necessidade para o convívio organizacional e
estrutural.
A falta de condutores de ar dentro de um ambiente industrial é um fator
que diminuem a produtividade, propagando ou retendo energia da área situada,
o mesmo conduzindo material, o mesmo atuando em um sistema eficaz
sempre que manuseado em equipamentos corretamente planejados. A maneira
pela qual se desenvolve a passagem de energia é que dá ao ar eficiência de
desempenhar determinada atividade.
A iluminação é um fator de extrema necessidade para a eficiência no
setor de trabalho, melhorando o ambiente e a qualidade de vida do colaborador
do setor industrial. Porém, sabe-se que nos galpões não há entrada de
ventilação e nem mesmo de iluminação, o que gera uma necessidade de
produzir a luz por meios não naturais, com isso, gerando gastos que poderiam
ser economizados através de janelas industriais.
A ventilação natural é um dos primeiros estudos a ser realizado para
possibilitar conforto térmico a um espaço industrial. As indústrias procuram
cada vez mais diminuir seus gastos, principalmente no que se refere a
despesas fixas e operacionais. Contudo, procura-se utilizar processos de
ventilação que não exijam o uso da energia elétrica. Outro elemento que
sempre preocupa é o rendimento dos colaboradores.
A ausência da inovação do ar de um ambiente intrínseco provoca o
declive na produtividade, principalmente nas épocas em que o calor é mais
elevado e o clima mais úmido, convenientes ao incomodo térmico, com o corpo
físico exposto a altas temperaturas, ocasionando até mesmo, problemas de
saúde.
Partindo dessa premissa, o presente projeto se propõe a melhorar a
circulação do ar e prover uma iluminação mais eficiente através de janelas
industriais, buscando assim uma excelência qualidade de vida em um ambiente
industrial. Visa também, diminuir gastos com a energia, por meio do

aproveitamento da luz solar, além de evitar doenças relacionadas à má
circulação de ar.

2. METODOLOGIA
Visando à compreensão do estado da arte do espaço industrial no que
se refere ao conforto ambiental, o presente projeto foi guiado pela revisão de
literatura, a qual permitiu o levantamento de informações pertinentes acerca de
conceitos inerentes ao conforto ambiental, bem como a definição do design e
do Design Thinking como metodologia de concepção de soluções.

3. REVISÃO DE LITERATURA
Esta seção abordará diferentes conceitos para o termo ventilação
industriais, iluminação e design, agindo em consideração ao ambiente
industrial. Neste momento da pesquisa pretende-se citar e apresentar diversos
conhecimentos de autores renomados, mostrando como cada um define os
conceitos

utilizados

no

embasamento

teórico,

contribuindo

para

o

desenvolvimento do presente projeto.

3.1

Ventilação industrial
O ser humano ao inalar, capta o oxigênio do ar e solta CO 2 e vapor de

água. Soltando micróbios que é carregado quando fala, tosse e espirra. Lança
cheiros procedentes da pele e da roupa. Com mais ou menos veemência de
acordo com as manias alimentares e de higiene. Transmitindo no ambiente
propicio certa quantidade de alta temperatura, pendente da potência do
metabolismo.
Nos ambientes industriais os sistemas que desenvolve a produção,
normalmente causam um ambiente poluente, já que são cercados da
transmissão de gases nocivos, vapores e sujeiras, que mudam a formação e o
estado do ar, agindo de maneiras maléficas a saúde e a condição de vidas
industriais aos trabalhadores.
A ventilação no setor industrial cuida dos propósitos em um sistema
metalúrgico. Segundo Clezar e Nogueira (1999, p.20), o uso da ventilação

industrial tem como proposito: Controle de contaminantes no ar a níveis
aceitáveis; Controle da temperatura, velocidade e umidade do ar para o
conforto humano; Prevenção ao fogo e a explosões.
Conforme ASHRAE (2001), conforto térmico é um estado da mente que
reflete a satisfação com o ambiente térmico que envolve o ser humano.
O indivíduo vivência a noção de conforto térmico quando perde para o
ambiente, sem investigar a nenhum sistema de termo regulação, o calor
desenvolvido pelo metabolismo se adapta com o seu exercício. Nessas
condições a capacidade de trabalho do indivíduo são máximas. Se as
condições térmicas ambientais causam a sensação de frio e de calor, é porque
o organismo está perdendo mais calor ou menos calor, respectivamente, é
necessária a manutenção da sua temperatura em 37º C (FROTA; SCHIFFER,
1995).
De acordo com os autores citados a ventilação pode proporcionar
aumento de produtividade e uma excelência na qualidade de vida. Porém, a
ausência de ventilação poderá causar queda na produtividade além de
doenças respiratórias que podem ser detectadas a longo, médio e curto prazo.
A qualidade de vida deveria ser a principal preocupação que a empresa deveria
ter com os funcionários, pois se o colaborador se sente em casa a sua
produtividade dobra, e a qualidade dos produtos se torna cada vez mais
eficiente.

3.2

Iluminação
A luz é essencial para visão, segundo Silva D. H. (2008), o seguinte

processo sucede no olho até chegar ao cérebro:
A luz que entra no olho passa por várias camadas e atinge a
retina, onde é transformada em estímulos elétricos, os quais são
enviados ao cérebro através do nervo óptico. O cérebro interpreta as
informações recebidas e as armazena na memória, de maneira
semelhante ao banco de dados de um computador (SILVA, Denis H.,
2008).

Existem diversos estudos que mostram o favoritismo pela luz natural
como alternativa para a redução de gastos em edifícios. Essa afirmação
cumpre com uma série de motivos relacionados com a execução das
necessidades biológicas humanas, além da capacidade de redução de energia
mediante a utilização da iluminação natural (MAYHOUB; CARTER, 2011).
Reinhart e Wienold (2011) propõem uma descrição heterogênea para a
iluminação natural que harmoniza com a expectativa das plantas que tiram
vantagem de usar uma iluminação natural. Um layout que é particularmente
iluminado pela luz do dia deve também compatibilizar um alto contentamento
dos colaboradores causando um bem-estar visual e térmico com a diminuição
de gastos com a iluminação artificial, aquecimento e resfriamento.
Segundo autores o uso de iluminação natural gera um grande conforto
no comportamento dos colaboradores gerando uma melhor qualidade de vida,
com isso buscando uma melhor produtividade e uma alta redução de gastos
relacionados ao uso constante de energia artificial para uma iluminação
adequada dos setores industriais.

3.3 Design
Segundo a pesquisa elaborada por Geraldine Witter, “Desenho Industrial
é atividade científica de projetar, integrando várias áreas de conhecimento,
estabelecendo relações múltiplas, para a solução de problemas de produção
de objetos que tem por alvo final atender as necessidades do homem e da
comunidade” (NIEMEYER, 1997, p.23).
Contudo, as primeiras considerações de design o afeiçoam como
instrumento operacional, sem dar-se realce a sua índole planejada. Como
exemplo, pode-se referir Maldonado que define design como:
Uma atividade de projeto que consiste em determinar as
propriedades formais dos objetos a serem produzidos industrialmente.
Por propriedades formais entendem-se não só as características
exteriores, mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais do
objeto (MAGALHAES, 1997, p.18).

Segundo os pesquisadores é evidente o uso do design em um setor
industrial em quase todos os processos desde o desenho do projeto até o
produto final, mostrando o design como um fator essencial. Este pensamento é
defendido por Maldonado no final da década de 80 persistiu em execução no
Brasil até meados do ano 2000, o que atrasou os atos sistêmicas que o design
está finalizando em outras erudições.
De acordo com Ferrara (1999), o desenvolvimento de produtos industrial
devem atender todas as demandas e a situação econômica atual de cada pais
e localidade, buscando atingir o maior número de usuários e aniquilar as
diferenças sociais através do design. Neste sentido, já tem se tem mais o foco
no desenho do produto mais sim no seu contexto social e ambiental, com a real
necessidade de atender todos os eixos da sociedade.
De acordo com Niemeyer (2003) depois que se começara a fazer
produtos voltados as consumidor e a industrial se comprometeu a fazer um
produto que atendam às necessidades dos usuários, deu se início a era de
reclamações onde os produtos eram casa mais complexo e as empresas
buscavam assim um meio de coletar dados para atender o consumidor. Com
esse problema sendo cada vez mais frequente no convívio industrial foi
desenvolvido um meio de coletar dados para saber a satisfação do cliente, foi
criado o canal do consumidor onde era possível saber as necessidades dos
clientes em vários pontos do mundo e do país.
Tais autores enfatizam a necessidade de atender o consumidor a trazer
benefícios, pois devido ao controle ambiental de não afetar nem a fauna e a
flora as empresas e industrial tem que se atentar esse aspecto para não sujar a
sua história e não trazer prejuízos ao consumidor. Porém o design tem que
analisar os seus impactos em casa processo com o objetivo de maximizar os
resultados e trazer benefícios ao invés de prejuízos.

3.4 Design thinking
Lockwood, president do Design Management Institute (DMI), define
Design Thinking como:
Essencialmente um processo de inovação centrado no ser
humano que enfatiza observação, colaboração, rápido aprendizado,
visualização de ideias, rápido protótipo de conceitos e análise de
negócio concorrente, a qual influência inovação e estratégia de
negócio (LOCKWOOD, 2009, p.11).

Para Martin (2009, p.6), design thinking “é a forma de pensamento que
possibilita o movimento através do funil do conhecimento”. O autor ainda
salienta que o sistema que domina este modo de meditar terá benefício de
transação de longo período.
As afirmações acima demonstram como o design thinking é importante
para a solução de problemas ligados ao setor empresarial e industrial.
Definindo como sendo uma tarefa de unir as equipes e definir uma solução
usando este pensamento para aniquilar todos os problemas.
Design thinking é apontado como fator vital para as sociedades
atingirem a inovação. Para Ilipinar et al. (2008), design thinking é um
procedimento criativo apoiado na construção de ideias. Não tendo sessão, o
design thinking extermina o medo de errar e instiga e eleva a absorção e dos
colaboradores no processo de solução de problemas. Roger Martin, indicados
pelos autores, vê o design thinking como fonte de vantagem competitiva.
Brown (2009) declara que design thinking começa com as aptidões que
os designers assimilaram ao longo do tempo, como a de ordenar as
necessidades dos indivíduos com o processo tecnológico acessível aos
sistemas, no instinto, na competência de conhecer padrões, desenvolver ideias
que tenham justificativa tanto afetiva quanto funcional, e a habilidade de
comunicar de outra forma que não em 131 palavras ou símbolos.
Tais autores enfatizam o design thinking como meio de melhoria do
conceito de desenvolvimento de produto buscando assim atender as
necessidades do cliente e usuário tanto do produto como do serviço.
Analisando os indicadores de satisfação para sempre inovar com produtos que

atendam e superem a satisfação do usuário e sejam eficientes no seu
manuseio.
De acordo com Kotler (2006), demasiando um foto mais aprimorado , o
design entrelaça a satisfação do cliente e busca aprimorar os seus
conhecimentos em busca de uma melhor eficiência na cadeia produtiva no
ambiente empresarial e academio, buscando atingir seus lucros de uma forma
a agregar valor as empresas e tingir uma melhor rentabilidade trazendo lucros
e maximização de resultados, interagindo com a inovação através de alguns
componentes do design: desempenho, qualidade, durabilidade, aparência e
custo.
Segundo Brown (2009) o design thinking é um processo de inovação
seguido de etapas que pode ser entendido como um plano de processo que
parte desde a pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pôs-desenvolvimento.
Seguindo uma programação que visa atender todas as etapas do processo
com o intuito de tornar não apenas o produto final eficiente mais sim todas as
etapas do processo, buscado assim o aprimoramento de processos e pessoas.
De acordo com tais autores, não se pode enxergar o design thinking com
apenas um método de trabalho, mais sim como uma ciência que busca a
ideação de atingir os níveis máximos de satisfação dos clientes, e com isso
tornando cada vez mais eficiente o processo a ser desenvolvido. Um fator
crucial no design thinking é que o mesmo busca uma eficiência no processo
desde o começo até o final e com isso é mais fácil de arrumar e projetar o
produto a ser desenvolvido, maximizando tempo e resultado com uma ênfase
em satisfação do usuário.

4. CONCLUSÃO
O atual trabalho demonstra que para uma melhor qualidade de vida é
essencial que haja conforto no ambiente industrial. O problema da ventilação
pode causar diversos males à saúde que poderá ser curto ou longo prazo.
Através do design thinking que tem como proposito a solução de problemas, foi
possível identificar que a implantação de janelas seria a solução para uma
melhor refrigeração da área, além de uma iluminação mais eficaz, diminuindo

os gastos com energia, com o aproveitamento das luzes vindas das janelas.
Através de uma melhor condição de trabalho irá aumentar o fator
produtivo e qualitativo dos colaboradores, além de melhorar o layout do setor
de trabalho, demonstrando que a empresa se importa com a qualidade de vida
dentro de um setor industrial, com o objetivo da melhoria contínua.
Por meio do design thinking no processo de melhoria no conceito de
ventilação industrial em galpões será possível através de seus benefícios
visíveis aprimorar o conceito de kaizen em todo o ambiente industrial, pois o
atual trabalho demonstrou que a melhoria deve ser feita não apenas em seu
produto final mais sim em toda a fase de seu processo tornando cada vez mais
fácil o seu restruturamento buscando assim uma melhor analise em seu
processo.

REFERÊNCIAS

ASHRAE- American Society of Heating, Refrigeratung and Air Conditioning
Engineers. Handbook Fundamentals. Atlanta: ASHRAE, 2001.

BROWN, Tim. Change by design: how design thinking transforms
organizations and inspires innovation. New York: HarperCollins, 2009.

CLEZAR, C, A. NOGUEIRA, C. R. Ventilação industrial. Florianópolis: UFSC,
1999.
FERRARA, Lucrécia d’Alessio. Olhar periférico: informação, linguagem,
percepção ambiental. 2. Ed. São Paulo. EDUSP, 1999.

FROTA, A. SCHIFFER, S.R. Manual de conforto térmico. 2. Ed. São Paulo:
Studio Nobel, 1995.

ILIPINAR, Gursel et all. Design thinking in postmodern organization. In
INTERNATIONAL DMI EDUCATION CONFERENCE, anais... France, April
2008.

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12ª. ed. São Paulo: PrenticeHall, 2006.

LOCKWOOD, Thomas. Design thinking: Integrating innovation, customer
experience, and brand value. New York: Allworth Press, 2006.

MAGALHÃES, Cláudio. Design Estratégico: integração e ação do Design
Industrial dentro das empresas. SENAI/DN-SENAI/CETIQTCNPq -IBICT PADCT - TIB, 1997.

MARTIN, Roger. The design of business: Why design thinking is the next
competitive advantage. Boston: Harvard Bussiness Press, 2009.

MAYHOUB, M. S.; CARTER, D. J. The Costs and Benefits of Using Daylight
Guidance to Light Office Buildings. Building and Environment, v. 46, n. 3, p.
698-710, mar. 2011.

NIEMEYER, Lucy. Design no Brasil: origens e instalação. Rio de Janeiro:
2AB,1997.

NIEMEYER, L. Elementos de semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro:
2AB, 2003.

REINHART, C. F.; WIENOLD, J. The Daylighting Dashboard: a simulationbased design analysis for daylit spaces. Building and Environment, v. 46, n. 2,
p. 386-396, 2011.

SILVA, Denis H. Como enxergamos. 10 jan 2008.

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADO AO CATETER VESICAL
DE DEMORA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: INCIDÊNCIAS E
FATORES DE RISCO
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Samira Rodrigo dos Santos Silva¹
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RESUMO
Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de natureza quantitativa, fundamentado
na análise de dados coletados dos registros das planilhas da CCIH da Instituição dos pacientes
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva entre janeiro de 2016 a julho de 2017, com
objetivo de identificar a distribuição de pacientes por sexo internados na instituição hospitalar
do estudo, submetidos ao cateterismo vesical de demora ; Identificar os agentes etiológicos
causadores da infecção urinária nos pacientes. Observou-se que no ano de 2016 os pacientes
internados correspondem a 2.522 pacientes sendo submetidos a cateterização vesical de
demora 1.423 pacientes, destes 769 do sexo feminino e 654 sexo masculino. Em 2017 o
número de pacientes internados correspondem a 1210, destes foram submetidos a
cateterização 761 pacientes, destes 468 sexo feminino e 293 sexo masculino. O agente
etiológico de maior predominância foi Pseudômonas Aeruginosas.
Palavras-chave: : Unidade de Terapia Intensiva; Infecção do trato urinário; Cateter vesical.

ABSTRACT
This is an exploratory descriptive exploratory study, based on the analysis of data
collected from the records of the CCIH worksheets of the Institution of patients hospitalized in
an Intensive Care Unit between January 2016 and July 2017, in order to identify the distribution
of patients by sex hospitalized at the hospital of the study, submitted to delayed bladder
catheterization; To identify the causative agents of urinary tract infection in patients. It was
observed that in 2016 hospitalized patients corresponded to 2,522 patients undergoing bladder
catheterization and 1,423 patients, 769 of whom were female and 654 were male. In 2017 the
number of inpatients corresponded to 1210, of these were submitted to catheterization 761
patients, of these 468 females and 293 males. The most prevalent etiological agent was
Pseudomonas Aeruginosas.
Keywords: Intensive care unit; Urinary tract infection; Bladder catheter.

1. INTRODUÇÃO
Ouron, palavra etimologicamente vinda do grego, que nos leva a
profundidade da palavra “urina”, esta que advém do latim, requer mais estudos,
pois às suas infecções podem não só agredirem o ser humano, como levá-lo
ao óbito, pois a infecção do trato urinário (ITU) acomete pessoas
hospitalizadas, quanto em suas residências, e um dos locais onde mais se
desenvolve é na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo ocasionada pelo o
uso do cateter vesical de demora (Alves et.al 2009).
Segundo Couto, Pedroso e Pedrosa (2003), entre a infecção hospitalar
(IH), e o histórico medicinal existe uma ligação entre as infecções da criação
dos nosocômios. Desde 460 a.C, Hipócrates o então considerado pai da
medicina, já vinha analisando na Grécia as doenças transmitidas pelas mão.
Em seus estudos a limpeza com vinho nas feridas, água fervida e a lavagem
das mãos antes da cirurgia era indispensável, ele até ressalta a cura com
esses procedimentos.
A higienização das mãos desde então foi considerada indispensável
como cuidado básicos nos pacientes, já que os estudos comprovaram que no
ambiente as transmissões dos microrganismos eram passadas pelas mãos.
Com a higienização existia uma barreira de biossegurança que além de
proteger os pacientes evitava a disseminação dos microrganismos nos artigos
e superfícies hospitalares (COUTO; PEDROSO; PEDROSA, 2003).
Diversos estudos demonstram justificativas para a baixa adesão à
higienização de mãos, entre elas a falta de conhecimento sobre as
recomendações e o impacto sobre a técnica adequada de higienizar as mãos
(PRIMO et al., 2010).
Entre as principais infecções adquiridas no ambiente hospitalar, se
destaca a Infecção do Trato Urinário, onde existem diversos fatores de risco a
ela associados, entre ele o uso do cateter vesical de demora, outros fatores de
risco se refere a colonização do meato uretral e a duração da cateterização
(FONSECA, 2009).
As principais indicações se refere a drenagem urinária, mensuração de
débito

urinário

em pacientes críticos,

em

pacientes com

problemas

neurológicos, lesão medular, incontinência, irrigação vesical em pacientes que
apresentam obstrução ou em pós operatório de cirurgias urológicas, deficiência
física, instilação de medicamentos, sendo um procedimento bastante utilizado,
pois está relacionado ao tratamento de diversos processo patológico
(SANTOS, 2011).
A maior vulnerabilidade à infecção urinaria se refere ao sexo feminino
tendo em vista as condições anatômicas, uretra mais curta e sua maior
proximidade com vagina e com ânus. Outros fatores que aumentam o risco de
ITU nas mulheres incluem o ato sexual, o uso de certas geleias espermicidas
episódios prévios de cistite, a gestação e o número de gestações, e a higiene
deficiente,

mais

frequente

em

pacientes

com

piores

condições

socioeconômicas e obesas. No adulto do sexo masculino favorecem a ITU a
instrumentação das vias urinárias – incluindo-se o cateterismo vesical e a
hiperplasia prostática (LOPES; TAVARES, 2005).
A infecção do trato urinário pode ser dividida em dois grupos: ITU
inferior, onde a presença de bactérias se limita à bexiga (cistite), e do trato
superior (pielonefrite), que se define como aquela que afeta a pélvis e o
parênquima renal (CORREIA et., 2007).
Figueiredo e Vianna (2013) defendem a ideia de que UTI recebe
frequentemente pacientes graves, em situação de risco de vida, que buscam
condições de sobrevida no ambiente hospitalar, por outro lado, a UTI é o local
de maior probabilidade de um paciente adquirir infecção. Em pacientes de UTI
com cateter de demora, o uso de antimicrobianos pode reduzir a bacteriúria,
mas não necessariamente a elimine, podendo levar à seleção de bactérias
resistentes
Durante a Oficina sobre a Prática Profissional, ocorrida no Cofen em
março de 2012, a equipe de enfermagem passou a ser responsável pela
execução do procedimento de Sondagem Vesical portanto afirma ser de
responsabilidade do Enfermeiro a colocação de cateter vesical no paciente.
Diante disso nosso trabalho partirá de pesquisas bibliográficas e com
intuito de orientar à instituição que nos permitiu a coleta de dados, para que
diminua os riscos dessa patologia e até mesmo de óbitos decorrentes dessa

infecção, haja vista que se trata de uma patologia muito comum, mas de
extrema importância e que requer cuidados, e com isso nossa pesquisa
objetiva analisar os fatores de riscos a ela associados.
É de suma relevância verificar a incidência de ITU, em pacientes que
estão em uso de SVD na UTI, para então diminuir o uso excessivo de
antibióticos e a permanência por tempo prolongado na instituição hospitalar.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de natureza quantitativa.
Neste estudo foram utilizadas para a coleta dos dados um questionário
desenvolvido especificamente para esta finalidade (Apêndice A, p. 37). Com
base no Manual de orientações e critérios de diagnóstico do Estado de São
Paulo 2017, onde a partir dele foram coletados os dados dos registros das
planilhas da CCIH da Instituição. Foi apresentada a Instituição uma carta com
as explicações necessárias sobre a pesquisa e os objetivos da mesma. Após
autorização pelo responsável legal da Instituição hospitalar o projeto foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil) Uma vez
obtido o consentimento da instituição e parecer favorável do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) sob CAAE 67525417.0.0000.5431.
Após a coleta, os dados foram inseridos, eletronicamente em um banco
de dados, apresentado em forma de tabelas, e também discutidos com base
nas literatura selecionada.
Os resultados foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft
Excel, das variáveis categóricas foi utilizada a frequência e porcentagem. Tais
dados foram apresentados a seguir em forma de gráficos, e na forma
descritiva, sendo, em seguida, também discutidos com base na literatura
selecionada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste tópico serão apresentados os resultados dessa pesquisa,
concomitante à discussão deste trabalho.
No período de janeiro a dezembro de 2016, dos pacientes internados em
uma unidade de terapia intensiva em um hospital de uma cidade do interior do
estado de São Paulo, 1.423 pacientes foram submetidos a cateterização
vesical. Destes 769 foram do sexo feminino e 654 do sexo masculino.
Gráfico 1- Distribuição dos pacientes submetidos à cateterização vesical por sexo no ano de
2016. Vale do Paraíba, São Paulo, 2017.
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No período de janeiro a julho de 2017, dos pacientes internados em uma
unidade de terapia intensiva em um hospital de uma cidade do interior do
estado de São Paulo, 761 pacientes foram submetidos a cateterização vesical.
Destes 468 foram do sexo feminino e 293 do sexo masculino.

Gráfico 2- Distribuição dos pacientes submetidos à cateterização vesical por sexo no ano de
2017. Vale do Paraíba, São Paulo, 2017.
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Com o avanço da idade, a frequência de ITU aumenta em ambos os
sexos, isso ocorre decorrente que o homem idoso possui em algum dos casos
doenças prostáticas, sendo assim a ITU pode ser resultante de estreitamento
uretral e outras anormalidades anatômicas. Já na mulher idosa um fator
contribuinte é a menopausa, que além das alterações anatômicas na bexiga
que pode estar relacionada ou não a multiparidade, e além do próprio acúmulo
de infecções recorrentes, que acabam por também aumentar a incidência de
ITU nesta faixa etária. A própria infecção urinária estimula a hiperreflexia do
detrusor, e a endotoxina da E. Coli inibe as contrações a-adrenérgicas uretrais,
reduzindo a pressão esfincteriana e resultando em incontinência urinária
(CYRINO; STUCHI, 2015).
Já segundo o estudo de Stamm; Sakamoto e Campos (2003), relata que
na idade adulta as mulheres são mais propensas a adquirir ITU do que os
homens e isso ocorre devido à ausência de alguns fatores, como a menor
distância do ânus a uretra e o menos comprimento desta, em oposição ao
tamanho da uretra masculina e a atividade bactericida de fluido prostático,

existem pressupostos que uma a cada três mulheres terão pelos menos um
episódio de infecção urinária em suas vidas.
Em relação ao estudo de Paschoal e Bomfim (2014), durante a infância
a ITU acomete na maioria dos casos pacientes masculinos, em decorrência a
malformações congênitas na válvula da uretra posterior, já com o passar dos
anos e amadurecimento.

4. CONCLUSÃO
O cateterismo vesical continua sendo um procedimento largamente
empregado, que procura beneficiar o paciente em várias situações clinicas, por
outro lado, apresenta complicações graves como sendo um das principais
fatores de infecções adquiridas no ambiente hospital, onde existe diversos
fatores de risco a ela associados. A maior vulnerabilidade à infecção urinaria se
refere ao sexo feminino tendo em vista as condições anatômicas, uretra mais
curta e sua maior proximidade com vagina e com ânus. Outros fatores
espermicidas episódios prévios de cistite, a gestação e o número de gestações,
e a higiene deficiente, mais frequente em pacientes com piores condições
socioeconômicas e obesas. No adulto do sexo masculino, favorecem a ITU a
instrumentação das vias urinárias – incluindo-se o cateterismo vesical e a
hiperplasia prostática. É de suma relevância verificar a incidência de ITU, em
pacientes que estão em uso de SVD na UTI, para então diminuir o uso
excessivo de antibióticos e a permanência por tempo prolongado na instituição
hospitalar.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento e analise do conhecimento
tradicional de plantas medicinais nas cidades de Cachoeira Paulista e Lorena, nos bairros
Margem Esquerda e Centro, respectivamente. Ambas cidades localizadas na região do Vale do
Paraíba. Um total de 80 moradores responderam à pesquisa feita através de um questionário
com questões referentes ao seu conhecimento, como o número de espécies conhecidas, forma
de uso e cultivo da planta, entre outras. 83 espécies diferentes de plantas foram citadas
durante a entrevista, estas distribuídas em 47 famílias. As espécies mais citadas foram hortelã
(Mentha piperita), erva-cidreira (Melissa officinalis L.) e boldo (Plectranthus barbatus Andrews),
e as famílias foram Lamiaceae, Asteraceae e Lauraceae.
Palavras-chave: Conhecimento Tradicional; Etnobotânica; Plantas Medicinais; Vale do
Paraíba

ABSTRACT
The main objective of the current research was the collection and analysis of
traditional knowledge regarding medicinal plants in Cachoeira Paulista and Lorena, in the
neighborhoods Margem Esquerda and Downtown, respectively. Both cities located at the Vale
do Paraíba region. A total of 80 residents answered the questionnaire with questions related to
their knowledge with questions regarding the species known by these people, their application
and cultivation, among others questions. 83 different species of plants were mentioned by the
residentes, distribuited in 47 families. The most mentioned species were mint (Mentha piperita),
lemon balm (Melissa officinalis L) and indian coleus (Plectranthus barbatus Andrews), and the
families were Lamiaceae, Asteraceae and Lauraceae.
Keywords: Traditional Knwoledge; Ethnobotany; Medicinal Plants; Vale do Paraíba.

1. INTRODUÇÃO
O ser humano sempre foi intimamente ligado ao universo vegetal, e
através de experiências aprendeu a retirar dele muito mais do que seu próprio
sustento, o utilizando também para fins medicinais (LORENZI e MATOS, 2002).
Diante do conhecimento pelo homem obtido, desperta-se a necessidade de
estudar a utilização das plantas por diferentes culturas e populações, visando
obter informações que possam ser utilizadas na procura de substâncias
biologicamente

ativas para

utilização

na

produção

de

medicamentos

(COUTINHO et al., 2002). São reconhecidas como plantas medicinais, aquelas
que surtem efeito definido sobre doenças ou sintomas e que representam uma
fonte inesgotável de medicamentos aprovados frequentemente utilizados,
assim como uma fonte abundante de novas substâncias com atividade
biológica potencial (DI STASI, 1996).
(...) O que faz o homem utilizar as plantas como alternativa
terapêutica, está na perpetuação de informações valiosas, muitas
vezes próprias de sua cultura. (MOREIRA et al., 2002, 2011)

Esses fatores nos levam a acreditar que cada comunidade ou sociedade
têm seus próprios sistemas de classificação, crenças e métodos populares
aptos a promover a cura de seus próprios males (MOREIRA et al., 2002).
Além disso, a abordagem ao estudo de plantas medicinais a partir de
seu emprego por conhecimento tradicional pode fornece muitas informações
úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos
sobre estas plantas. Este tipo de estudo possibilita planejar a pesquisa a partir
de um conhecimento da vivência da população, que deverá ser testado em
bases científicas (AMOROZO, 1996).
O termo etnobotânica surgiu em 1895, com o botânico norte americano
John W. Harshberger para caracterizar estudos sobre plantas utilizadas pelos
povos primitivos e aborígenes.

Desde então a

etnobotânica

tem-se

aperfeiçoado e várias definições foram surgindo, todas focando nas diferentes
maneiras em que o homem faz a utilização das plantas (BALICK e COX, 1996).
A etnobotânica aborda a maneira como as pessoas incorporam as

plantas em suas práticas e tradições culturais (BALICK e COX, 1996), além de
fazer o resgate das espécies de plantas que são utilizadas com fins medicinais,
também valoriza o conhecimento popular das comunidades (AMOROZO et al.,
1996), podendo assim, agregar informações em torno de todas as possíveis
utilizações de plantas, como uma contribuição para o desenvolvimento de
novas formas de explorar os ecossistemas (SCHARDONG e CERVI, 2000).
A utilização de plantas medicinais para a manutenção e a recuperação
da saúde tem se dado ao longo dos tempos desde as formas mais simples de
tratamento local até as formas mais sofisticadas de fabricação industrial de
medicamentos (HAMILTON, 2004; LORENZI e MATOS, 2002). A utilização de
plantas medicinais encontra-se muito valorizada deixando de ser comum
exclusivamente na zona rural e chegando às cidades, não apenas como uma
forma de auxiliar na medicina convencional, mas também como uma maneira
saudável de utilização de medicamentos (ALMASSY JR. et al., 2005).

1.1.

Objetivo

O propósito deste trabalho foi levantar dados etnobôtanicos sobre o
conhecimento tradicional de plantas medicinais em dois municípios do Vale do
Paraíba: Cachoeira Paulista e Lorena, além de reunir informações que possam
ser úteis para demais estudos etnobôtanicos e com fins medicinais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento etnobôtanico foi realizado nas cidades de Cachoeira
Paulista e Lorena, ambas localizadas na região do Vale do Paraíba. A cidade
de Cachoeira Paulista, que segundo dados do IBGE (2015) possui território de
288,0 km², chegando a aproximadamente 32.536 habitantes, está localizada a
uma latitude 22º39'54" sul e a uma longitude 45º00'34" oeste, a uma altitude de
521 metros (figura 1). Lorena, segundo os dados divulgados pelo IBGE (2015),
possui uma área territorial de 414,2 km² e aproximadamente 87.584 habitantes,
localizando-se a uma latitude 22º43’51” sul e a uma longitude 45º07’29” oeste,
estando a uma altitude de 524 metros (figura 2).

Figura 1. Foto aérea do Munícipio de Cachoeira
Paulista (Fonte: Google Maps, 2017).

Figura 2. Foto aérea do Munícipio de Lorena (Fonte:
Google Maps, 2017).

O estudo foi realizado no Bairro Margem Esquerda, em Cachoeira
Paulista, um pequeno bairro localizado a margem do Rio Paraíba do Sul. Em
Lorena o estudo foi realizado com os moradores do Centro.
A coleta de dados foi feita através da aplicação de um questionário
semiestruturado quantitativo de caráter pessoal. Foi apresentado aos
entrevistados um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo que os
menores de idade responderam à pesquisa com a autorização de seus
responsáveis. Os entrevistados foram selecionados independente de sexo,
faixa etária ou qualquer outro fator. As respostas fornecidas pelos
colaboradores foram anotadas, cuidadosamente avaliadas e apresentadas
neste estudo.
O número de registro da autorização da pesquisa, aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa: 2.121.924.

3. RESULTADOS
Entre os meses de Abril e Maio de 2017 foi realizada a coleta de dados
através da aplicação do questionário. Um total de 80 indivíduos responderam a
pesquisa, 40 em Cachoeira Paulista e os demais em Lorena. A faixa etária dos
entrevistados variou de 10 a 84 anos. A faixa etária que demonstrou
predominância de conhecimento sobre plantas medicinais foi entre 60 a 70

anos. Foram citadas 83 plantas diferentes distribuídas em 47 famílias. Dentre
as 83 espécies de plantas, as mais citadas foram: hortelã (Mentha piperita),
citada 56 vezes; erva-cidreira (Melissa officinalis L.), citada 54 vezes e boldo
(Plectranthus barbatus Andrews), citado 52 vezes. Em relação as famílias, as
que predominaram foram: Lamiaceae, Asteraceae e Lauraceae.

3.1.

Análises das respostas ao questionário

3.1.1 Quantidade de plantas medicinais conhecidas
A opção que predominou foi “mais de 10”. Em Cachoeira Paulista
quatorze (35%) dos entrevistados marcaram essa opção e em Lorena onze
(27,5%) dos entrevistados a marcou. Em Lorena o mesmo resultado (27,5%) se
repete na opção “6 a 7”. Com dez (25%) respostas, em ambos os municípios
ficou a opção “8 a 10”. Apenas dois (5%) dos quarenta entrevistados em
Cachoeira Paulista e um (2,5%) em Lorena, responderam que não conhecem
nenhuma planta medicinal.

3.1.2 Origem do conhecimento das plantas medicinais
A predominância de respostas foi na opção família, onde em Cachoeira
Paulista trinta (75%) das pessoas marcam esta opção e em Lorena vinte e sete
(65,5%) dos quarenta entrevistados a marcou. A maior parte dos entrevistados
conheceu as plantas através de principalmente avós e pais. Nenhum dos
entrevistados, nos dois municípios, marcou a opção indicação médica o que
reforça o fato de que a população muitas vezes faz a automedicação, ou que
os médicos não indicam o uso de plantas medicinais.

3.1.3 Forma de utilização das plantas medicinais.
A opção que se sobressaiu foi a de infusões e chás, em Cachoeira
Paulista trinta e três (82,5%) entrevistados usam chá como forma de utilização
e em Lorena trinta e cinco (87,5%), ou seja, a maior parte dos entrevistados
utilizam as plantas medicinais através de chás. Na opção “outros” houve cinco
(12,5%) respostas em Cachoeira Paulista e três (7,5%) em Lorena, nesta
opção apareceu principalmente o banho como é o caso do picão (Bidens pilosa

L.)
Tabela 1: Referente as perguntas 4, 5 e 6 do questionário.

Perguntas

Cachoeira Paulista
SIM

Lorena

NÃO

SIM

NÃO

2,5%

97,5%

2,5%

95%

5%

92,5%

7,5%

70%

30%

75%

25%

Se o entrevistado acredita
que é seguro fazer a
utilização de plantas

97,5%

medicinais

Se o entrevistado já fez ou
faz o uso de alguma planta
medicinal

Se o entrevistado faz o
cultivo de alguma planta
em sua casa

Fonte: Autor

4. DISCUSSÂO
Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que a manutenção da
saúde feita através da utilização de plantas medicinais é muito comum nos
bairros estudados, sendo que a grande maioria dos entrevistados considera ser
um método seguro para curar doenças.
Em relação a forma de conhecimento das plantas medicinais, tendo em
vista que no presente estudo a grande maioria dos entrevistados, 64 dos 80
(80%), conheceram através da família, principalmente pais e avós, existem
outros estudos como o de Giraldi e Hanazaki (2010) e Lima et al. (2011) que
também mostram a família como o principal meio de conhecimento das plantas
citadas.

Em relação ao modo de utilização das plantas, outros estudos
(OLIVEIRA e MENINI NETO, 2012 e LIPORACCI e SIMÃO, 2013) mostram
que o uso da planta através da preparação de chás é mais comum entre as
maneiras de utilização, assim como foi verificado nas entrevistas realizadas em
Cachoeira Paulista e em Lorena.
Devido a regionalidade, no presente estudo houve a citação de vários
nomes populares diferentes, assim como no estudo de VÁSQUEZ et al. (2014),
mas que na verdade se tratavam da mesma espécie de planta, como foi o caso
da erva-cidreira e do anis que podem ser conhecidas como melissa e ervadoce, respectivamente.
Tratando-se das espécies mais citadas pelos entrevistados, hortelã
(Mentha piperita), erva-cidreira (Melissa officinalis L.) e boldo (Plectranthus
barbatus Andrews), foram plantas que também aparecem como umas das
plantas mais citadas no estudo de Lima et al. (2011).
Em relação as famílias mais representativas, Lamiaceae e Asteraceae,
podemos notar que outros diversos estudos etnôbotânicos sobre conhecimento
tradicional de plantas medicinais, como o realizado no Amazonas (VÁSQUEZ
et al., 2014), na Bahia (MOREIRA et al., 2002), em Minas Gerais (OLIVEIRA e
MENINI NETO, 2012; LIPORACCI e SIMÃO, 2013) e em Santa Catarina
(GIRALDI e HANAZAKI, 2010), as apresentam como mais representativas
também. Isso pode ser justificado, pois:
(...) Ambas são famílias cosmopolitas com muitas espécies
que se adaptaram bem, tanto aos ambientes tropicais quanto aos
temperados, e que possuem óleos essenciais variados, justificando
esta representatividade. (OLIVEIRA e MENINI NETO, 2012, 318)

A grande maioria dos entrevistados utiliza ou já utilizou as plantas que
foram citadas por eles, além de fazer o cultivo das mesmas em suas casas.
Assim como no presente estudo, o estudo realizado por Oliveira e Menini Neto
(2012) demonstra que grande parte dos entrevistados utilizam as plantas por
acreditarem ser seguro e não causar nenhum mal à saúde.
Apesar das diferenças nos enfoque dos estudos, é possível encontrar

uma enorme diversidade de resultados ao compará-los, pois cada região tem
suas particularidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme mostram os dados obtidos nesse estudo podemos afirmar
que os moradores dos bairros Margem Esquerda (Cachoeira Paulista) e Centro
(Lorena) possuem conhecimento sobre plantas medicinais e fazem sua
utilização frequentemente
A predominância de conhecimento sobre plantas medicinais se fez
presente nos entrevistados de faixa etária mais avançada (60 a 70 anos),
porém o conhecimento não pode ser determinado com base apenas na idade,
uma vez que indivíduos de outras faixas etárias também demonstraram possuir
conhecimento similar.
O Conhecimento tradicional se baseia em inúmeros fatores, como a
região de onde a pessoa veio e sua cultura local. Assim como houve dois
entrevistados que não são naturais do Vale do Paraíba, que atualmente moram
aqui, mas vieram de estados afastados, como um deles que veio da Bahia.
Estes mostraram um conhecimento diferenciado dos demais, com plantas e
nomes vulgares originários de suas regiões.
A grande maioria dos entrevistados, até mesmo os que não possuíam
nenhum conhecimento sobre o assunto, acreditam que é seguro fazer a
utilização de plantas medicinais em função da saúde, por ser um meio natural
acreditam que não seja maléfico, mas como pôde ser visto, nenhum dos
entrevistados obteve o conhecimento que possui através de indicações
médicas, e sim através de família e amigos, em sua grande maioria, o que é
um fator importante a ser ressaltado, pois mesmo se tratando de um recurso
natural é um medicamento e como medicamento, se mal utilizado pode trazer
malefícios.
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RESUMO
O intuito dessa pesquisa é compreender a transformação que o setor bancário teve que
adaptar-se para as novas tecnologias, utilizando-se de um marketing inovador e fidelizador: o
Marketing Interativo. Conduzindo uma importância entre cliente e empresa para o seu
crescimento mútuo, onde o cliente tem um papel ativo e participativo no crescimento do
negócio, e por meio de um click ou um like que o cliente obtém mudanças para sua adequação.
Os Bancos estão mais perceptivos às opiniões e reclamações dos clientes para haver uma
melhora constante em seus produtos e serviços, o que diretamente está interligado na
qualidade do atendimento.
Palavras-chave: Cliente, Marketing Interativo, Fidelização;

ABSTRACT
The purpose of this research is to understand the transformation that the banking sector
had to adapt to the new technologies, using an innovative and loyal marketing: Interactive
Marketing. Leading an importance between client and company for their mutual growth, where
the customer has an active and participatory role in the growth of the business, it is through a
click or a "like" that the customer gets changes for their suitability. The Banks are more
perceptive to the opinions and complaints of customers to have a constant improvement in their
products and services, which is directly interconnected in the quality of the service.
Key words: Customer, Interactive Marketing, Loyalty;

1. INTRODUÇÃO
O Marketing Interativo surgiu a partir do uso empírico utilizado por
profissionais de Marketing Direto, uma ferramenta formada pela integração da
Tecnologia de Banco de Dados, e do conhecimento dos Sistemas de
Informações, criando técnicas próprias estabelecidas pelo mercado.
Assim, estabelece diálogo permanente com os clientes, construindo um
vínculo maior e moldando seus produtos e serviços às suas necessidades e
interesses. A estratégia é baseada em não vender um único produto ao maior
número de clientes possível, em contrapartida, procurar vender a um único
cliente o maior número de produtos possível.
Atualmente, o cenário que está a economia, através de suas
tecnologias, causa espanto, pois os clientes estão cada vez mais conectados e
opinando nas transformações. O que faz das empresas à obrigatoriedade de
interagir com seus clientes para o seu crescimento e adequação, desde que
esteja aberta a mudanças.
Em sua totalidade, o setor bancário utiliza inúmeras ferramentas para
fidelizar os clientes e mantê-los satisfeitos. Para esse fim, é fundamental usar
meios como propaganda na TV informando suas novas tecnologias e utilidades
como aplicativos, havendo uma interação de cliente/família/banco para atingir o
êxito em seus serviços e deixando claro que seu crescimento empresarial foi, é
e sempre será simultaneamente com seus clientes. E claro, sempre os
ouvindo.
O objetivo do Marketing interativo utilizado pelos bancos, visa conhecer
o cliente e suas necessidades para prestar o melhor serviço, assim propõe o
produto mais adequado. Este trabalho busca compreender essa constante
necessidade do cliente, juntamente com as respostas dos bancos dada sob às
sugestões ou reclamações. E também, se a equipe está bem qualificada para
exercer o objetivo e seguir a cultura da empresa, ou seja, sua missão e visão.
A importância desse tema, é demonstrar ao leitor, que é através dele,
como sociedade participativa trará transformações para as empresas de acordo
com as mudanças globais, em foco o setor bancário, que em consequência,
terá a necessidade extrema de estar aberta a mudanças, sabendo da

importância da capacitação dos funcionários para alavancar, em ambas partes,
um melhor resultado.
Esse trabalho justifica-se pela grande importância desse momento de
transição do Marketing tradicional para o Marketing Digital, onde as empresas
precisam se adaptar a mudança de perfil do consumidor buscando encontrar
meios de atrair seus clientes na internet.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Evolução do Marketing
Segundo a visão de Kotler (2002) existem dois tipos de definições que
traz a conceito de marketing:
Definição social: tem a função de mostrar todo o trabalho realizado pelo
qual os consumidores obtêm os produtos que atendem suas necessidades e
desejos, podendo participar dos processos de criação, desenvolvimento e
negociação do produto.
Definição gerencial: tem a função de estabelecer critérios interno
referente ao produto, ou seja, todo o planejamento e sua execução, preços,
possíveis promoções e a abertura de novas ideias internas dentro da
organização.
De acordo com Kotler (2004) e sua trajetória da história de marketing,
em meados de 1925, as organizações apenas colocavam seus produtos e
serviços no mercado, onde não havia preocupação com a venda, seguindo
uma filosofia de que todos seus produtos e serviços planejado ou fabricados
seriam usados e consumidos pelo mercado consumidor. Portanto, as empresas
da época focavam na qualidade de seus produtos e produção, onde não
discutiam sobre vendas e muito menos sobre marketing, sendo conhecida
como a era da produção.
Em meados dos anos de 1950, as organizações começaram a dar
ênfase ao setor de vendas, buscando seus clientes de acordo com seus
produtos e serviços. Embora as empresas buscavam lucratividade e
começando a estabelecer um plano de vendas, as organizações iriam
encontrar no mercado os primeiros indícios de seus clientes e sua fidelização,

sendo conhecida como a Era da Venda. (Kotler 2007)
Desde o seu início o foco do marketing foi o cliente, como observa Las
Casas (2008, p. 6) “a era do marketing, que dura desde os anos 50 até agora,
foi caracterizada pela orientação ao consumidor, ou seja, atendimento de suas
necessidades e desejos”.
Sendo assim, A American Marketing Association (2013, p.1) redefiniu o
marketing enfatizando um relacionamento forte com os clientes como:
“Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar,
comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para
consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo”.
Neste setor, o que tem sido visto como uma estratégia para completar
negócios, integrando o cliente à elaboração do produto, desenvolvendo um
processo sistemático de interação que dará segurança na relação clientebanco é o marketing de relacionamento (OLIVER, 1999).
Os bancos são essenciais para o desenvolvimento do comércio, afinal o
cliente paga conta, empresta dinheiro, faz investimento, poupa, se assegura,
ou seja, eles são os grandes responsáveis por fazer o dinheiro estar em
constante circulação. Seu surgimento se deu de uma necessidade no comércio
onde era realizado por troca de objetos, que através da evolução do mercado
consumidor surgiu a moeda de valor. (Carvalho, 2002)

2.2 O marketing na Era Digital
De acordo com (Kotler 2010), a popularização do mundo digital causa
impacto no comportamento de consumidores e produtores, e assim,
consequentemente, também no marketing. Com o surgimento de canais digitais
as estratégias passam a exercer papel prático e direcionado ao tipo de
consumidor, o que além de proporcionar uma relação de duas vias entre
empresa e cliente, desempenha as funções de divulgação de marca, produtos,
serviços, propaganda, publicidade e outros que são cruciais no processo de
consolidação da marca.
A internet também trouxe a necessidade de se relacionar melhor com
seus clientes possuindo como propósito gerar marketing espontâneo e uma

identificação maior com a marca, um dos maiores exemplos disto foi o
marketing digital utilizado por Barack Obama na sua campanha eleitoral em
2008. A estratégia de marketing da campanha conseguiu se moldar bem a
maior característica da internet: a constante mudança, a partir do feedback
(comentários) imediato a estratégia poderia sofrer alterações para sempre estar
atualizada com os eleitores norte-americanos. Obama focou na natureza viral,
democrática e interativa da Web. Suas ações basearam-se no princípio de que
elas deveriam ser feitas onde as pessoas estão e não onde se gostaria que
estivessem (ARAÚJO e RIOS, 2010).
Como partes integrantes da sociedade como um todo as organizações
estão sujeitas a todas as suas mudanças e a novas incorporações. Uma
organização nessa perspectiva pode ser considerada uma micro sociedade que
opera nas mais diferentes dimensões sociais, econômicas, políticas e
simbólicas. Para Srour (1998, p. 27), “as organizações não mais ocupam
lugares específicos e tendem a tornarem-se virtuais, porque é mais fácil e mais
barato transportar a informação do que as pessoas, através das tecnologias do
teleprocessamento e da computação”. A comunicação on-line, por meio das
redes de computadores e de satélites, passa a fazer parte do cotidiano das
pessoas e da vida das organizações.

2.3 O papel do cliente no setor bancário.
Atualmente como requisito competitivo a qualidade do relacionamento
com o cliente é a medida mais apropriada do sucesso. Para Peppers e Rogers
(2000), a participação do cliente é considerada uma medida de sucesso mais
relevante que a participação de mercado, demonstrando que a manipulação e
a gestão dos clientes, ao longo do tempo, tem maior importância para a
empresa que a mera aquisição de clientes.
De acordo com Kotler (2000), o objetivo é estabelecer relacionamentos
mutuamente satisfatórios de longo prazo com partes-chave: clientes,
fornecedores e/ou distribuidores, de maneira a ganhar e reter sua preferência
no longo prazo. Estes relacionamentos estabelecem sólidas ligações
econômicas, técnicas e sociais entre as partes, resultando na construção de

um patrimônio corporativo singular, denominada rede de marketing.
O marketing não deve ser mais uma função, mas uma forma de fazer
negócios, que integra o cliente à elaboração do produto, desenvolvendo um
processo sistemático de interação que dará segurança na relação clienteempresa (Oliver 1999).
Os clientes podem ensinar às empresas como querem que elas lhes
sirvam, diz Berry (2001). Desta forma, a capacidade de agradar os clientes é
um desafio para as empresas, tendo em vista que eles querem, cada vez mais,
produtos superiores e adaptados às suas necessidades, fornecidos com
rapidez
Criando valor para o cliente e reduzindo custos para a empresa, a
tecnologia veio para beneficiar clientes e fornecedores. “Empresas que têm
valor a oferecer para o cliente, podem aumentar esse valor utilizando a
tecnologia da informação” (ALBRECHT, 2000 p.54). Os impactos sobre a
produtividade e a forma geral de organização dos bancos são muito
significativos porque a Tecnologia da informação (TI) é diferente de outras
formas de tecnologia, afetando as tarefas de produção coordenação e
conhecimento do cliente.

2.4 Marketing digital e o comportamento do consumidor.
Como já descrito neste estudo, o foco do marketing é o consumidor, o
qual, para Las Casas (2008, p. 10) “são pessoas que compram bens e serviços
para seu próprio consumo ou para o consumo de outros, e não para revendêlos ou usá-los como insumos”, e este consumo visa satisfazer as necessidades
e desejos dos consumidores. Desta maneira, faz-se necessário conhecer o seu
comportamento para identificar quais são seus desejos e necessidades.
O conceito de marketing de relacionamento foi utilizado pela primeira
vez por Berry (1982) e autores consagrados como Kotler (2006), Mintzberg
(1995) ressaltam que um bom relacionamento com o cliente, com atenção
constante para a satisfação deste, tem por objetivo alcançar maior lucratividade
e crescimento da empresa através da satisfação, fidelização e lealdade do
cliente.

Para Limeira (2008, p. 8) este comportamento é um “conjunto de
reações ou respostas dos indivíduos e determinados estímulos, os quais
decorrem de fatores pessoais, ambientais, situacionais e de marketing”. Já na
opinião de Las Casas (2008, p. 181) este comportamento é “uma matéria
interdisciplinar de marketing que lida com diversas áreas do conhecimento,
como economia, psicologia, antropologia, sociologia e comunicação”.
O fato é que os consumidores que se utilizam do ambiente digital pouco
a pouco estão se tornando cada vez mais exigentes e mais conscientes de seu
poder de influência. Telles (2010, p. 176) informa que estes consumidores
adotaram uma posição significativa no mercado, e nesse sentido, seus
questionamentos e elogios se tornaram extremamente relevantes. “O
comportamento do consumidor atual com a internet deixou de ser um simples
receptor da comunicação para se tornar retransmissor e formador de
conteúdo”.
Destacam-se também as principais variáveis que o consumidor leva em
conta na hora de fazer uma comprar online. De acordo com Albertini (2012)
pode-se identificar que preços melhores são o principal atrativo no comércio
eletrônico para mais de 50% dos consumidores seguidos da economia de
tempo e a facilidade de comparar produtos de marcas concorrentes. Além da
facilidade e da comodidade, Varon (2015, p. 1) aponta outros fatores relevantes
para o consumidor online é, avaliações de produtos, campo de busca eficiente,
novidades e forma de pagamentos.

2.5 Evolução do setor bancário.
As indústrias financeiras do Brasil, Setor Bancário, obtiveram grandes
mudanças ao decorrer dos anos. Durante a década de 60, os bancos eram
voltados para transações empresarias, buscando apenas as organizações
como seus clientes. Com a grande reforma econômica, na década de 70, a
implementação da automação dentro desse campo financeiro, os setores
bancários estabeleceram tecnologias para ampliar o seu desenvolvimento
interno que passou a oferecer sistemas e programas informatizados que
ampliou sua atuação para vários públicos dentro desse mercado. Com o

sucesso dessa implementação, na década de 80, onde os setores bancários
vivenciavam uma fase de lucratividade constante, os setores bancários do
Brasil deram início ao auto-serviço bancário e a meta estimada para colocar em
pratica esses serviços, foi alcançada. A entrada dos clientes dentro desse
sistema financeiro, ocorreu por opção própria do consumidor ou pelas
organizações que já eram inclusas dentro desse sistema, sendo assim
facilitando o processo de pagamentos mensais dos colaboradores por
pagamentos via Bancos. (Kotler, 2006)
Com a informatização do setor bancário, beneficiou ambas partes devido
à o aumento de vendas de produtos e serviços para os clientes e trazendo para
si um aumento em sua lucratividade e satisfazendo os seus clientes com
benefícios como: facilidade de acesso aos serviços, redução das necessidades
de deslocamento até as Agências Bancárias, facilidade para pagamentos,
redução de custos e dos preços de serviços.
Na década de 90, onde ocorreu a abertura do mercado Brasileiro,
grandes organizações relacionadas do setor bancário estrangeiro passaram a
se interessar pelo mercado do país devidamente as suas extensões e pelo seu
grande

número

de

consumidores

(FREBRABAN,

2000,

p.11)

sendo

considerada na época o pais mais avançado tecnologicamente relacionado ao
setor bancário. Em 1999, as transações bancarias de forma automatizadas,
chegaram a 67% e o crescimento no número de postos eletrônicos chegaram a
37% entre os anos de 1998 a 1999 (FREBRABAN, 2000, pagina 7 e11).
Para Kotler (2004) o posicionamento permite distinguir uma empresa de
várias que estão dentro desse mercado contribuindo para ajudar e satisfazer o
cliente, ou seja, através do posicionamento dos serviços e produtos, todas as
dimensões da qualidade de serviços, pessoas, processos podem ser usadas
para reforçar a estratégia de posicionamento. Sendo assim, contribui o cliente
fazer a diferenciação aos concorrentes.
No Brasil, de acordo com pesquisas realizadas (FREBRABAN, 2000, p.
5 e 8) são apontadas como os maiores investidores a tecnologia voltada a
serviços e criação de novos produtos, fazendo parte desses investimentos em
equipamentos, Marketing e Software.

Atualmente, com a chegada da era digital onde todo o mundo está ligado
na mesma rede, o setor bancário buscou sua própria inovação, padronização e
aperfeiçoamento em sua estrutura interna para disponibilizar aos seus clientes
e não clientes sua capacidade de interagir, entender e oferecer produtos e
serviços que irão ser o diferencial no mercado financeiro. (Toffler, 2006).

2.6 Marketing de Serviços na era digital
Segundo KOTLER (2000; p.683) os serviços on-line oferecem três
grandes benefícios para os consumidores: Conveniência, Informação, Maior
comodidade. Pela internet, as compras são feitas de onde as pessoas estão,
elas têm a vantagem de não se deslocar e ganhar maior tempo, a comparação
de preços e produtos também ficou facilitada, pois o cliente pode pesquisar
várias lojas virtuais ao mesmo tempo, ou ainda utilizar-se de sites específicos
para buscar os preços de diversas lojas, e por fim os clientes decidem o que
comprar e quando comprar sem precisar serem persuadidos por vendedores e
nem ficar esperando em filas.
Devido a essa mudança no modo de fazer compras, “o processo de
troca na era da informação passou a ser iniciado e controlado pelo cliente”
afirma KOTLER (2000; p.682), seguindo o pensamento do autor, é o cliente
quem convida as empresas e seus representantes a participar, são eles quem
ditam as regras, definindo quais informações precisam, que ofertas estão
interessados, e que preços estão dispostos a pagar.
Para finalizar e chegar a um resultado, será aplicado futuramente um
questionário com perguntas objetivas. O intuito nessa pesquisa bibliográfica é
comprovar se as citações apresentadas no trabalho pelos autores clássicos do
marketing teoricamente, tendem a ser realizados na prática pelas empresas e
pelos seus clientes com o foco ao marketing interativo e para a sua utilização
diante a evolução da tecnologia referente à era digital.
No total, o questionário será aplicado a 70 pessoas e contém 13
perguntas com natureza exploratória. Irá ser um projeto de sondagem com
intuito de aprimorar a ideia, descobrir informações e construir hipóteses. A
informação se deu de acordo com a necessidade de entender este mundo

digital da contemporaneidade e em como o setor bancário está lidando com
sua adaptação ao novo mercado e novo consumidor.
O resultado será apresentado de forma qualitativa, pois está relacionado
ao levantamento de dados sobre as opiniões dos pesquisados. A pesquisa
qualitativa é indicada quando há a necessidade, por exemplo, de entender a
percepção do cliente quanto a um novo produto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitará uma percepção de
como o consumidor está mudando diante das novas tecnologias envolvendo o
setor bancário, como por exemplo, os aplicativos e internet banking. A função é
de analisar a fidelização dos clientes quando o assunto se refere a tecnologia.
Foi de suma importância à pesquisa para observar a velocidade que o
mercado está se transformando e de como as empresas estão rapidamente se
moldando as novas perspectivas, pensando sempre na satisfação do cliente e
em sua fidelização contínua.
Ao aplicar este questionário será observado se o cliente encontra maior
facilidade para realizar transações nos aplicativos e internet banking, ao invés
de ficar perdendo tempo em filas, só em caso extremo de ter que falar com os
gerentes. Em contrapartida, observa-se também, que não são essas
tecnologias que os fazem cliente fiéis.
Dada a importância do assunto, torna-se necessário continuar com esta
pesquisa para descobrir o real motivo do cliente se sentir satisfeito e se tornar
fiel aos serviços prestados pelos bancos e seus produtos, podendo passar de
geração em geração.

REFERENCIAS

LUIZ ALBERTIN, A. Comércio Eletrônico: um Estudo no Setor Bancário,
RAC, v. 3, n. 1, Jan./Abr. 1999: 47-70.

OLIVER, R. Como serão as coisas no futuro, 1999.
KOTLER, P. Marketing no Setor Público: Um guia para um desempenho
mais eficaz, 2000.

LIMEIRA, T. Comportamento do consumidor brasileiro, 2008.
OLGA, P. A evolução recente do setor bancário no Brasil, São Paulo.
Editora Unesp, p. 34-37. 2009.

VENTURA E. Balanço Social dos Bancos/Febraban: Cadernos EBAPE.BR Edição Especial 2005.

LUCIANO, G. O composto de marketing no contexto estratégico da
internet, revista de administração Mackenzie, Ano 3, n.1, p. 33-78.

KOTLER, P. Administração de Marketing, 2006.

TELLES, F. Fundamentos de Marketing, 2010.

SARAIVA, A. Serviços Bancários pela Internet: um Estudo de Caso
Integrando a Visão de Competidores e Clientes, RAC, v. 4, n. 3, Set./Dez.
2000: 133-154.

NEZE, M. O marketing de relacionamento como base na estratégia da
lealdade, UFSC, p. 10-87, 2002.
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RESUMO
Nosso planeta se encontra em uma delicada situação de degradação ambiental que
coloca em risco a continuidade da vida de diversos seres vivos, inclusive a raça humana. Este
projeto propõe a criação de um local onde as alternativas de vida possam ser aplicadas na
prática, através da construção de um Núcleo de desenvolvimento sustentável, mantido com o
cultivo e exploração consciente do mercado de plantas alimentícias não convencionais,
alimentos naturais e ervas medicinais, utilizando princípios da permacultura na Cidade de
Lorena - São Paulo. Além disso, o local contará com áreas dedicadas para promoção de
meditação, autoconhecimento, oficinas ligadas à educação ambiental, permacultura e preparo
de alimentos saudáveis. O espaço tende a servir como um novo molde para segurança
alimentar e desenvolvimento socioeconômico sustentável, através de seu programa
comunitário de operação, que tem como objetivo a reintegração social de pessoas em
recuperação de vícios ou em situação de vulnerabilidade social.
Palavras-chave: Permacultura, Sustentabilidade, Segurança Alimentar.

ABSTRACT
Our planet is in a delicate situation of environmental degradation that puts at risk the
continuity of the life of diverse living beings, including the human race. This project proposes the
creation of a place where the alternatives of life can be applied in practice, through the
construction of a nucleus of sustainable development, maintained with the cultivation and
conscious exploration of the market of unconventional food plants, natural foods and medicinal
herbs, using principles of permaculture in the City of Lorena - São Paulo. In addition, the site will
have dedicated areas for promotion of meditation, self-knowledge, workshops related to
environmental education, permaculture and healthy food preparation. The space tends to serve
as a new mold for food security and sustainable socioeconomic development, through its
community program of operation, whose objective is the social reintegration of people
recovering from addictions or in situations of social vulnerability.
Keywords: Permaculture, Sustainability, Food Safety.

1. INTRODUÇÃO
Esta proposta surge da intuição empírica do autor de viabilizar uma
maneira de executar praticas ancestrais ligadas à boa alimentação e equilíbrio
espiritual, que são eficazes no processo de cura e prevenção de diversas
doenças, e foram deixados de lado pela sociedade ao longo das últimas
décadas devido às transformações sociais, econômicas e científicas motivadas
pela industrialização e pelo estilo de vida moderna.
Dentre os diversos problemas ocasionados para que esse estilo de vida
se mantenha, destacam-se: o desmatamento da fauna e flora ao redor do
mundo, com o consequente aquecimento global devido à queima de
combustíveis fósseis; as erosões devido ao mau uso da terra e a contaminação
das reservas hídricas com produtos químicos.
A natureza foi esquecida como base suprema da vida, sendo vista
apenas como fonte de matéria prima para a criação de produtos. Desta
maneira, desenha-se um cenário nada bom, que se mostra cada vez mais
próximo.
Alimentando toda essa problemática de mau uso dos recursos e do meio
ambiente, existem as grandes monoculturas que geram a maior parte dos
insumos utilizados na produção de alimentos e outros materiais consumidos
diariamente por pessoas do mundo todo.
Esse sistema implica na devastação de grandes áreas de florestas para
plantio e pastoreio de gado, enormes emissões de gases na atmosfera,
erosões, esterilidade do solo, contaminação das águas e dos vegetais
produzidos com adição de agrotóxicos; e reflexos muitas vezes irreparáveis na
saúde dos que consomem os produtos gerados por estes gigantes da
economia global.
Dentro de sua relevância, este projeto apresenta uma solução simples
para a produção de alimentos e medicamentos naturais de maneira saudável e
sustentável, contrapondo o sistema atual, além de servir como polo de
desenvolvimento espiritual, social e econômico, por meio de uma operação
colaborativa que seja boa, bela e que traga benefícios à comunidade e a todos
que possam recorrer ao local.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1.

Permacultura

O conceito de permacultura foi desenvolvido na década de 70 pelos
australianos Bill Mollison e Davis Holmgren como uma resposta ao sistema
industrial e agrícola convencional, poluidor das águas, do solo e do ar
(MORROW, 1993, p.10).
Mollison (1991, p.25) afirma que permacultura é o planejamento de
comunidades humanas sustentáveis. Uma filosofia e um enfoque do uso da
terra que inclui estudos dos microclimas, plantas anuais e perenes, animais,
solos, manejo da água e as necessidades humanas em um conjunto
organizado de comunidades produtivas.

2.2.

Bioconstrução

A bioconstrução é um modelo de arquitetura que implica cuidados
básicos, tendendo a alterar o mínimo possível o meio ambiente em que a
estrutura se implanta, usando assim o máximo de recursos naturais, mantendo
uma gestão adequada dos resíduos gerados durante e após a construção e
utilizando materiais ecologicamente corretos, como madeira de demolição,
bambu, adobe etc.
(...) a sobrevivência da humanidade dependerá de nossa alfabetização
ecológica, da nossa capacidade para entender esses princípios da ecologia e
viver em conformidade com eles. (CAPRA, 2000, p.231)

2.3.

Pancs

Kinupp (2009, p.01) afirma que a maioria das plantas chamadas
daninhas ou inços (o correto e adequado é plantas/ervas espontâneas), pois
medram entre as plantas cultivadas são espécies com grande importância
ecológica e econômica. Muitas destas espécies são alimentícias mesmo que
atualmente em desuso (ou quase) pela maior parte da população.

3. VIDA AO PRODUTO E MORTE A VIDA
3.1.

A revolução industrial e o avanço sem sustentabilidade

A evolução da humanidade está diretamente associada à extração de
recursos naturais que, a princípio, foram essenciais para garantir a
sobrevivência da espécie.
No período que antecedeu a revolução industrial iniciada na Europa no
começo do século XVIII, as atividades do homem resumiam-se a trabalhos
artesanais e manuais; em alguns casos com o emprego de maquinários
simples. Muitas vezes um mesmo artesão cuidava de todo o processo
produtivo, desde a busca pela matéria prima necessária, até a comercialização
final. Normalmente, tudo era feito nas imediações de onde o artesão habitava.
Com a revolução industrial, a produção passou a ser comandada pelos
novos empregadores. Os trabalhadores que até o momento eram autônomos
tornaram-se empregados ou operários. A automatização redirecionou todo o
lucro da produção para os donos das maquinas.
O polo industrial assentado impulsionaram o crescimento das cidades e
da população nelas, acarretando consequentemente uma maior demanda de
recursos para suprir as necessidades de todos.
A rapidez com que se deu a migração para as cidades instaurou o caos
nos novos centros urbanos, pois a oferta de emprego era muito inferior à mão
de obra que migrava desordenadamente.
Este período foi o ponto de partida para uma transformação econômica,
social e tecnológica que afetou o mundo inteiro.
A natureza foi esquecida como polo de descobertas, necessidades e
importância, sendo vista apenas como fonte de matéria prima para a criação de
novos produtos. Para continuar existindo e gerando lucros absurdos, a indústria
fomenta o consumismo como modelo ideal de vida e a cidade torna-se a única
opção mais aceitável e moderna de viver bem.
De acordo com Vesentini (2004, p. 337), com o desenvolvimento do
Capitalismo, praticamente tudo que existe e tudo que é produzido tem de ser
útil economicamente e deve ser utilizado no processo produtivo. As
sociedades, indivíduos, natureza e o espaço são vistos como mercadoria.

As interferências ambientais que a princípio causaram danos regionais,
hoje alcançam níveis mundiais, como por exemplo: o efeito estufa, poluição dos
rios e oceanos, extinção de diversas espécies da fauna e flora, dentre outros.
É possível constatar que o aumento desgovernado da população
mundial, atrelado ao fenômeno da industrialização, forçou a criação de novos
meios para atender as necessidades consumistas da humanidade por meio do
aumento nas escalas produtivas.
Este processo tornou a agropecuária uma das atividades mais
importantes e ao mesmo tempo mais devastadoras sob o aspecto ambiental.
Importante porque fornece matéria-prima para produção de alimentos,
roupas, medicamentos, combustíveis, cosméticos, dentre outros. Devastadora
pelo fato de não ser sustentável, nem manejada corretamente na maior parte
dos casos, demandando a exploração de recursos naturais que não podem ser
repostos em um curto espaço de tempo.
Outra condição desfavorável é a aplicação de agrotóxicos que
contaminam os solos, as águas dos lençóis freáticos e rios.
Esses produtos, que são utilizados para eliminação de “pragas” nas
plantações, penetram no solo até alcançarem as águas subterrâneas. As águas
das chuvas, ao passarem por esses locais de aplicação, transportam os
elementos químicos para os rios, promovendo a contaminação das águas.
Na pecuária, além das florestas serem dizimadas para darem espaço
para as áreas de pastagem, existe as questões da emissão de gases
provenientes do sistema digestivo dos rebanhos, a compactação do solo
executada em função do peso do animal, que dificulta a infiltração de água,
aumentando o escoamento pela superfície, gerando erosões.

3.2.

Insegurança alimentar acerca da monocultura e transgenia

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), segurança alimentar é a situação na qual todas as
pessoas, durante todo o tempo, possuam acesso físico, social e econômico a
uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, que atenda a suas
necessidades dietárias e preferências alimentares para uma vida ativa e

saudável.
Porto-Gonçalves propõe que a sobrevivência de qualquer espécie
depende de como ela resolve a questão da alimentação, portanto a agricultura
é a base da segurança alimentar e sucesso da espécie humana (2006 p.
208,209). Não o modelo capitalista de agricultura que se dedica às
monoculturas de exportação e transgenia, mas sim as agriculturas de
subsistência que preserva hábitos ancestrais de manejo correto do solo e
respeito à natureza.
Por outro lado, as grandes corporações que controlam o mercado de
sementes estão colocando em risco o legado deixado por diversas culturas
como essas, através da padronização de cultivares criados em seus
laboratórios, destruindo a diversidade genética e monopolizando a produção,
gerando insegurança alimentar à povos que já foram saqueados por séculos de
colonização.
Outro fato a ser questionado, é a crescente utilização de matériasprimas agrícolas na produção de biocombustíveis, que também geram
insegurança alimentar, pois tendem a substituir as lavouras tradicionais por
lavouras energéticas.
A insegurança alimentar deixou de ser uma simples ameaça. Trata-se de
uma realidade do Brasil e de outros países que preferem exportar soja e
demais insumos para alimentar os tanques dos motores, rebanhos e
populações de grandes lideranças econômicas mundiais na América do Norte e
Europa, enquanto vivenciam a miséria e subnutrição de seu próprio povo.

4. SABEDORIA ANTIGA PARA NOVOS TEMPOS
4.1.

Segurança alimentar por meios sustentáveis

Soberania é a autonomia alimentar dos países e está associada à
geração interna de emprego e à menor dependência das importações e
flutuações de preços do mercado internacional, atribuindo uma grande
importância à preservação da cultura e aos hábitos alimentares de um país
(BELIK, 2003, p. 13).
Sustentabilidade alimentar incorpora conceitos ligados à preservação

ambiental, que implicam em não utilização de agrotóxicos nem de produção
extensiva em monoculturas (BELIK, 2003, p. 13).
Buscar alternativas para resolução da questão da insegurança alimentar
é, resgatar o que aprendemos sobre a riqueza e potencial da natureza ao longo
da história, sobre os alimentos que podem ser extraídos dela, seguindo o
modelo das comunidades e tribos tradicionais.
4.2.

Permacultura como meio de vida

Em contraste com a monocultura, este sistema baseia-se no
planejamento de ecossistemas produtivos que se tornam cada vez mais férteis
à medida que se desenvolvem por meio de padrões e relações conscientes
presentes na natureza.
Nesse método, potencializa-se a diversidade de espécies, estabiliza-se e
aumenta a resistência dos ecossistemas naturais e os integram de forma
harmoniosa com as pessoas e o ambiente ao redor.
Conforme já abordado, essa sabedoria natural não é nova, pois se
inspira em culturas ancestrais. Entretanto, a permacultura trata de sintetizar os
conhecimentos dessas diversas culturas e integra-los com a modernidade.
A ética deste sistema está ancorada a três princípios básicos que são:
cuidado com o Planeta Terra (solo, água, ar e ecossistemas), cuidado com as
pessoas (comunidade, famílias e si próprio) e a partilha justa (limitar o consumo
e reprodução e redistribuir o excedente). Estes princípios foram sintetizados
por meio de pesquisas em ética comunitária, adotadas por antigos grupos
religiosos e cooperativas modernas. São comuns a todas as “culturas de lugar”
tradicionais que conectam pessoas com a terra e a natureza, com a exceção
das sociedades modernas que são frutos da industrialização.
4.3.

Holismo: somos todos Um

O paradigma holístico emerge de uma crise da ciência, de uma crise do
paradigma cartesiano-newtoniano, que postula a racionalidade, a objetividade e
a quantificação como únicos meios de se chegar ao conhecimento. Esse
paradigma busca uma nova visão, que deverá ser responsável em dissolver

toda espécie de reducionismo. A holística força um novo debate no âmbito das
diversas ciências e promove novas construções e atitudes.
O planeta terra está doente, seus habitantes enfermos e seu habitat
poluído e contaminado. Urge uma nova atitude, novos habitantes e novos
modelos de ser/fazer ciência.
O precursor do paradigma holístico e criador do termo Holismo foi Jan
Smuts (1870-1950), que sustentou a existência de uma continuidade evolutiva
entre matéria, vida e mente. Seu conceito avança para uma visão sintética do
universo e propõe a totalidade em oposição à fragmentação. (TEIXEIRA, 1996
p. 286).
O paradigma holístico aplicado às terapias segue a lógica de que os
elementos físicos, emocionais, mentais e espirituais de cada indivíduo formam
um sistema e objetiva tratar todos estes concentrando não apenas nas
doenças, mas em suas causas e sintomas.
Ligada às técnicas de medicina oriental usadas a milhares de anos, a
terapia holística é uma das que mais cresce no mundo atualmente. Dentre
essas técnicas estão: Reiki, Yoga, Acupuntura, Florais, Shiatsu, Tai-Chi-Chuan
dentre outras.
5. NÚCLEO DE PERMACULTURA E TERAPÍAS HOLÍSTICAS
5.1.

Local de implantação

A área para implantação se encontra nas propriedades do Parque
Ecológico Municipal do Taboão; Bairro Santa Lucrécia; Zona Rural da Cidade
de Lorena; Vale do Paraíba; Interior de São Paulo.
O Parque possui mais de 80 hectares de área de preservação ambiental,
lazer e cultura, propriedade do Município de Lorena – SP desde 2014,
anteriormente esteve sob controle do DAEE (Departamento de Águas e
Energia Elétrica), pois dentro desta área está a barragem de regularização do
Rio Taboão.
Antes de se tornar propriedade pública, esta área, assim como
praticamente todo o Vale do Paraíba, sucumbiu ao desmatamento para
exploração dos recursos e às diversas monoculturas implantadas no período

colonial e após ele: ciclo da cana de açúcar, do café e da criação de gado
leiteiro. Diretamente ligado à problemática apresentada, essa área que era
dominado pela mata atlântica, após tantas décadas de degradação e uso
inconsciente, se encontra em uma frágil situação ambiental, assim como quase
todas as áreas remanescentes deste bioma em todo o País.
O local reúne condições ideais para aplicação do projeto, pois é uma
área pública em processo de recuperação ambiental, e que está favorecido
pela proximidade com a Comunidade Bethânia: lugar de apoio e acolhimento
de pessoas marginalizadas em superação de vícios; potencial alvo para
operação.
5.2.

O Projeto

São propostas quatro intervenções básicas: a implantação do Núcleo de
Permacultura e Terapia Holísticas, um estacionamento, a criação de uma via
para acesso de veículos ao restante do Parque, e outra para pedestres
interligando o Núcleo às proximidades da Comunidade Bethânia.
O local deverá referenciar de forma clara e precisa os conceitos
filosóficos a serem praticados. Através de estudo de símbolos, chegou-se à
conclusão que para tal efeito, a volumetria principal deverá formar uma
Mandala vista em planta.
A palavra Mandala tem suas origens no Sânscrito e significa círculo
mágico.
Segundo crenças ancestrais, estas figuras tem o poder de concentrar
energias positivas, além de simbolizar integração e harmonia entre todos os
elementos

do

Universo.

Também

são

utilizadas

como

artifícios

de

concentração e meios para atingir estados superiores de meditação (sobretudo
no Budismo Tibetano e Japonês).
A edificação terá um formato circular, com um pátio central, permitindo
ventilação e iluminação natural em seu interior, ao passo que todo o programa
de necessidades ficará disposto entorno deste pátio. Este programa conta com
um hall de entrada, recepção, salão de meditação, salas de aulas, cozinha,
refeitório, sanitários, vestiários, dormitórios, área de convívio, biblioteca e áreas

técnicas.
A estrutura configura-se com platôs em diferentes níveis na cobertura
para as plantações; sistema de captação de água da chuva e energia solar;
tratamento natural de águas cinzas, águas negras e produção de biogás.
6. CONCLUSÃO
O projeto proposto mostra-se pertinente, pois apresenta uma solução
simples para a produção de alimentos e medicamentos naturais de maneira
saudável e sustentável, além de servir como polo de desenvolvimento
espiritual, social e econômico, por meio de uma operação colaborativa boa,
bela e que pode trazer benefícios a comunidade e a todos que recorram ao
local.
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RESUMO
A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo assim de extrema importância o
exame físico da mesma. Este estudo teve como objetivo discutir a importância do enfermeiro
em relação à avaliação da pele. Utilizou-se o método da Revisão Integrativa. O estudo é
composto por artigos indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no
período de 2007 a 2017, combinando os descritores: Enfermagem, Avaliação da Pele. Com o
passar dos anos, através de estudos e avanços tecnológicos a enfermagem garantiu o cuidado
da pele. Diante da complexidade do cuidado com a pele, o perfil profissional da saúde não se
restringe somente a avaliação, apesar da sua imensa importância, e a sugestão de tratamento,
também é importante a equipe multidisciplinar orientar e motivar o paciente para a realização
do autocuidado.
Palavras-chave: Pele; Exame Físico; Enfermagem.

ABSTRACT
The skin is the largest organ of the human body, being therefore of extreme importance
the physical examination of it. This study aimed to discuss the importance of nurses in relation
to skin evaluation. Was used The Integrative Review method. The study is composed of articles
indexed in the Virtual Health Library (VHL) databases from 2007 to 2017, combining the
following descriptors: Nursing, Skin Evaluation. Over the years, through studies and
technological advances, nursing has guaranteed skin care. In view of the complexity of skin
care, the professional profile of health is not restricted to evaluation, despite its immense
importance, and the suggestion of treatment, it is also important the multidisciplinary team to
guide and motivate the patient to perform the self-care.
Keywords: Skin; Physical exam; Nursing

1. INTRODUÇÃO
A pele é uma lâmina limitante essencial à vida, desempenhando funções
básicas como proteção da ação de agentes externos, regulação da
temperatura corporal, além de funções sensorial, metabólica e excretora e
considerada o maior órgão do ser humano e está sujeita a sofrer qualquer tipo
de agressão que poderá prejudicar o funcionamento do corpo. (TIMBY, 2007).
O profissional de enfermagem possui um papel importante quando se
refere do cuidado ao cliente, uma vez que possui maior contato com o mesmo,
acompanhando a evolução da lesão, orientando e executando o curativo.
(MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008).
A anamnese no tratamento das lesões será de extrema importância, pois
através do exame físico avaliamos a pele, verifica-se a existência de lesões e
se escolhe qual o procedimento mais adequado para cada lesão, se há odor
proveniente daquela ferida, se há edemas, irá fazer a análise em relação à
temperatura naquela região ou do paciente (quando há um aumento na
temperatura há indícios de inflamação), a coloração, ou seja, se aquele local
está pálido (quando há diminuição da cor rósea da pele.), se há aumento da
coloração rósea (no caso de hiperemia) ou cianótico (coloração azulada da
pele). (CUNHA, 2006).
O profissional deve inicialmente observar todas as superfícies da pele e
avalia-la gradualmente. Durante o processo observa-se a integridade da pele,
sua textura e espessura, coloração e mobilidade elasticidade, além destes, é
importante atentar-se a presença de edemas ou quaisquer lesões. Ele utiliza os
achados da avaliação para determinar os tipos de medidas de higiene
necessários para a manutenção da integridade da pele.
O enfermeiro que cuida de pacientes críticos, com ou sem fatores de
risco que possam desenvolver algum tipo de lesão de pele, não é um simples
cumpridor de rotinas, devendo no seu cotidiano buscar obter novos
conhecimentos

técnico-cientifico,

através

de

cursos,

congressos,

especializações, atualizações, buscando novas informações para conduzir
suas ações no cuidado a esse paciente, no que se refere às alterações
hemodinâmicas ou na prevenção das lesões cutâneas. (SALOMÉ, 2010).

Os

enfermeiros

são

constantemente

desafiados

na

busca

de

conhecimento científico a fim de promoverem a melhoria do cuidado ao
paciente. Um dos propósitos da Prática Baseada em Evidências é encorajar a
utilização de resultados de pesquisa junto à assistência à saúde prestada nos
diversos níveis de atenção, reforçando a importância da pesquisa para a
prática clínica. (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
O processo de avaliação torna-se ainda mais evidente diante dos
recentes episódios em todo o mundo relacionados às inúmeras patologias que
acometem esse órgão e anexos. Por isso, é de extrema relevância que os
profissionais se aprofundem cada vez mais em estudos e pesquisas sobre o
assunto. Dessa forma, a pesquisa justifica-se pela seguinte questão: o quão
importante é a atuação do enfermeiro na avaliação da pele?

2. OBJETIVO
Analisar a produção científica acerca da atuação do enfermeiro frente às
alterações e a avaliação da pele.

3. METODOLOGIA
Para atingirmos o objetivo desta pesquisa, utilizamos o método da
revisão integrativa, por meio de coleta de dados em fontes secundárias através
de informações e experiências vividas descritas pelos autores destes materiais,
os quais são extremamente importantes.
Sobre a utilização de resultados de pesquisa, (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008), mostra as principais vantagens e benefícios da revisão
integrativa que são: reconhecimento dos profissionais que mais investigam
determinado assunto; separação entre as descobertas científicas e as opiniões
e ideias; descrição do conhecimento especializado no seu estado atual e a
promoção de impacto sobre a prática clínica, tornando assim, mais eficaz a
avaliação do profissional da área dando suporte de decisão e a melhoria da
prática clínica.
O objeto de estudo foi composto por artigos publicados e indexados nas
bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos últimos 10 anos e

no período de 2007 a 2017.
Foram utilizados para a realização da busca os seguintes descritores:
pele; enfermeiro; exame físico.
Os critérios utilizados para a seleção dos arquivos foram: os publicados
no idioma português, sendo eles no formato de artigos e os indexados nos
últimos dez anos na base de dados. A exclusão foi de artigos que não estavam
disponíveis na integra e que não condiziam com o tema proposto. A coleta do
material foi feita no segundo semestre de 2017, por meio de pesquisa
eletrônica.

4. RESULTADOS
Após a busca feita na BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), constaram o
número de (44) artigos contendo os descritores já citados anteriormente.
A tabela abaixo representa a análise de oito(8) artigos selecionados que
desempenharam um papel de grande importância para a confecção desta
revisão integrativa de literatura e para a absorção de conhecimento sobre
novos assuntos.

Tabela1. Descrição dos artigos selecionados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), 2017.
Título do
artigo

Autor(es)

Complicações CAMAT
locais na pele, A, DG
relacionadas à
aplicação de
insulina

Diagnósticos
de
enfermagem
relacionados
à pele:
definições
operacionais.

RIBEIR
O,
MAS;
LAGES
, JSS;
LOPES
,
MHBM

Objetivo(s)
Descrever as
complicações
locais na pele
do paciente,
relacionadas à
aplicação de
insulina.

Identificar
diagnósticos e
intervenções de
enfermagem,
relacionados com
as alterações de
pele do idoso
próprias do
processo de
envelhecimento.

Resultados

Conclusão

Os resultados apontam que o
hematoma foi a complicação
mais frequente e está
relacionada, principalmente,
à técnica incorreta de
aplicação.

Conclui-se que os
profissionais de
saúde precisam
traçar estratégias
efetivas que
propiciem
segurança aos
sujeitos, a fim de
prevenir as
complicações na
pele.
. A contribuição do
estudo para o
avanço do
conhecimento
científico consiste
em apresentar
definições
operacionais mais
claras desses
diagnósticos e
número maior de
características
definidoras e
fatores de risco
que poderão
contribuir para que
os enfermeiros
identifiquem e se
utilizem dos
mesmos com
maior acurácia na
prática clínica.

Das 146 características
definidoras e fatores de risco, 22
foram considerados redundantes
e excluídos. Os peritos
propuseram mudar a definição
dos diagnósticos de Integridade
Tissular Prejudicada e Risco de
Integridade da Pele Prejudicada.
Foi possível identificar várias
características definidoras e
fatores de risco que não estão
presentes na taxonomia da
NANDA-I, mas que foram
apontados pela literatura.

O processo de
envelheciment
o da pele do
idoso:
diagnósticos e
intervenções
de
enfermagem

FREIT
AS,
LDO;
WALD
MAN,
BF

Identificar
diagnósticos e
intervenções de
enfermagem,
relacionados com
as alterações de
pele do idoso
próprias do
processo de
envelhecimento.

Os resultados da RI
permitiram considerar que as
alterações fisiológicas da pele
do idoso devem ser
observadas na formulação de
diagnósticos e intervenções de
enfermagem e que o processo
de enfermagem deve ser
utilizado como ferramenta na
avaliação de saúde do idoso,
pois possibilita o adequado
planejamento do cuidado.

Sugere-se que mais
pesquisas sejam
realizadas acerca da
fisiologia do
envelhecimento e
suas implicações
para a assistência de
enfermagem. Os
enfermeiros devem
buscar
conhecimentos sobre
o processo de
envelhecimento
considerando seus
aspectos biológicos,
sociais, psicológicos
e espirituais, visando
o cuidado integral ao
idoso, visto que essa
parcela da população
cresce
progressivamente.

Prevenção de
lesões de pele
no
perioperatório:
Revisão
integrativa da
literatura

URSI,
ES;
GAVÃ,
CM

Avaliar as
evidências
disponíveis sobre
as intervenções
eficazes de
enfermagem para
a prevenção de
lesões de pele no
paciente
cirúrgico, no
período
transoperatório,
ou emdecorrência
desse.

Os resultados dos estudos
apontaram que os dispositivos
considerados mais eficazes na
prevenção de lesões de pele
foram em ordem decrescente
o colchão de ar micropulsante,
cobertura de colchão de
polímero de visco elástico
seco e almofadas de gel,
sucessivamente.

Avaliação de
pele em idoso:
revisão da
literatura

FORTE
S,
TML;
SUFFR
EDINI,
IB

Este trabalho
procura fornecer
informações
sobre a anatomia,
fisiologia e
bioquímica da
pele, apontar
características
específicas da
pele do idoso.

Trazer à luz alguns resultados
de pesquisas relacionadas ao
desenvolvimento de recursos
para melhorar a proteção e
tratamento de lesões de pele,
comuns a essa faixa etária

Entende-se ser
necessário
intensificar esforços
para o
desenvolvimento de
pesquisas com
delineamentos que
produzam evidências
fortes relativas ao
tema
investigado,principal
mente na realidade
da prática da
enfermagem
perioperatória
brasileira.
Este trabalho busca
subsidiar de
informações,
profissionais que
atendam a população
idosa e possam
diagnosticar
precocemente as
alterações para
propor intervenções
ou fazer
encaminhamentos
necessários.

Cuidados
com a pele
do recémnascido:
análise de
conceito

FONTE
NELE,
FC;
PAGLI
UCA,
LMF;
CARD
OSO,
MVLML

Objetivou-se
analisar o
conceito de
cuidado com a
pele do recémnascido.

Os eventos consequentes
referem-se a situações
resultantes da condição
crônica de saúde,
evidenciáveis na aplicação
efetiva do conceito, e são úteis
para determinar ideias
negligenciadas, as variáveis
ou relações fecundas para
novos rumos da pesquisa.6,8
Consequentes identificados:
previne lesões, mantém pele
íntegra, melhora a condição da
pele, o quadro clínico e a
circulação, controla as perdas
de água, previne infecções
proporciona conforto.

O conhecimento da
dinâmica complexa das
modificações fisiológicas
que ocorrem na pele do
RN é imprescindível
para os profissionais de
saúde, pois, poderá
subsidiar e conduzir
práticas que valorizem o
intercâmbio de saberes
dos diferentes campos
disciplinares.

A pele do recémnascido prematuro
sob a avaliação do
enfermeiro: cuidado
norteando a
manutenção da
integridade cutânea

MAR
TINS,
CP;
TAPI
A,
CEV

Divulga aimportância
do cuidado com a
pele do RecémNascido Prematuro,
possibilitando não
apenas a
sobrevivência, mas a
oportunidade de se
integrar e desfrutar
da vida com
qualidade.

A existência
de um
protocolo
sobre o
manuseio da
pele
doprematuro
permite
avaliação
periódica das
características
da pele do
RN,
diagnosticand
o
possibilidades
profiláticas e
de
comprometim
ento cutâneo,
como riscos
de ruptura da
pele,
substâncias
tópicas
passíveis de
alteração
neste
tegumento,
desta forma
as condutas
elaboradas
são
contempladas
na prescrição
de
enfermagem,
expressando
o caminho
que a equipe
deve seguir
ao assistir o
RN prematuro
no que tange
a sua pele.

Consideramos
que cabe ao
profissional
enfermeiro
indicar adireção
adequada para o
cuidado, por
meio de um
protocolo de
manuseio da
pele do RN
prematuro,
validar o cuidado
(diária e
periodicamente)
e intervir quando
necessário. Por
isso além do
protocolo
sugerimos a
elaboração de
um instrumento
para avaliar
diariamente a
pele do
prematuro,
promovendo
uma evolução
descritiva deste
tegumento, e
permitindo o
diagnóstico de
qualquer
alteração nesta
barreira e suas
consequências.

Cuidado e prevenção
das skin tears por
enfermeiros: revisão
integrativa de
literatura

SANT
OS,
EI

Este estudo teve por
objetivo caracterizar
as evidências
científicas dos
últimos dez anos
sobre a enfermagem
no cuidado e
prevençãodas lesões
do tipo skin tears.

A cobertura
com o próprio
retalho de
pele, com
produtos à
base de
octilcianoacril
ato ou de
silicone são
as evidências
científicas
com melhores
resultados
para serem
aplicadas por
enfermeiros.

Futuras
pesquisas
poderão ser
desenvolvidas
para ratificar o
refutar os
achados deste
estudo,
analisando, sob
múltiplos
prismas teóricos
e metodológicos,
a problemática
das skin tears
em território
nacional.

Fonte: Autores; 2017

5. DISCUSSÃO
Na presente revisão integrativa, analisou-se 44 artigos que atenderam
aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-seá um panorama geral dos artigos avaliados.
Sabemos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e constitui cerca de
16% do peso corporal, portanto sendo assim, a avaliação feita sobre a mesma
tem que ser a mais plausível possível, possibilitando coletar o maior número de
identificação de informações básicas sobre o paciente avaliado e capacidades
funcionais do mesmo frente à situação apresentada. Esses dados subsidiam a
identificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem. O estudo sobre
pele é bem amplo, podendo ser diversos os motivos de avaliação, pois cada
tipo de problema visa um aspecto diferente de avaliação. (CUNHA, 2006).
Segundo Cunha 2006, é através do exame físico que se avalia a pele,
verificando a existência de lesões cutâneas e fazendo assim, o diagnóstico
para o melhor tratamento para cada tipo de lesão, identificando o grau de
contaminação, com presença ou não de odor, edemas e se preciso fazer uma
análise de temperatura na região.
Além disso, se faz necessário que o enfermeiro tenha conhecimentos
sobre características normais dos órgãos e sistemas, para então poder fazer a
comparação de uma pele saudável a de uma pele doente, notando exatamente
quais são suas anormalidades.

Sendo assim, com o passar dos anos o tratamento das lesões de pele
passou a ser de mero cuidado da enfermagem, uma das principais funções da
profissão, através de estudos e avanços tecnológicos e todo material utilizado,
e podemos notar que toda linha de raciocínio toma o mesmo rumo de lógica
específica.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os autores citados deixam claros os aspectos relacionais na
formação da avaliação de pele, concordando que quanto mais minuciosa for a
avaliação, maior eficácia nos diagnósticos.
Diante da complexidade do cuidado com a pele, o perfil profissional da
saúde não se restringe somente a avaliação, apesar da sua imensa
importância, e a sugestão de tratamento, também é importante a equipe
multidisciplinar orientar e motivar o paciente para a realização do autocuidado.
O uso de uma metodologia rigorosa de avaliação e refinamento, permite
deixar as definições de diagnósticos mais claras, pertinentes e abrangentes,
bem como propor novas definições para possíveis novos diagnósticos que
possam aparecer na pele prejudicada, que serão avaliadas detalhadamente
mais tardes por exames.
O acesso dos profissionais a recursos materiais adequados, a
treinamentos específicos e ao desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar
são fatores indispensáveis para que possam ser viabilizadas as condições
necessárias para o estabelecimento de condutas terapêuticas eficazes neste
processo.
Ao realizar a avaliação da pele, através do exame físico, os enfermeiros
devem atentar para os fatores de risco para a integridade da pele como
imobilidade, emagrecimento, desidratação, alterações de nível de consciência,
procedimentos invasivos entre outros, pois sua identificação serve como um
alerta de que um dano futuro poderá ocorrer permitindo que intervenções
preventivas sejam propostas no sentido de proteção à integridade cutânea.
Conhecer, especificamente, a pele permitirá ao enfermeiro identificar os
riscos reais e potenciais à integridade cutânea e prestar cuidados com o

objetivo de prevenir danos, ou recuperar a integridade da mesma.
Sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas acerca da fisiologia da
pele e suas implicações para a assistência de enfermagem. Os enfermeiros
devem buscar conhecimentos em relação aos seus aspectos biológicos,
sociais, psicológicos e espirituais, visando seu cuidado integral.
Este artigo evidência e deixa clara a importância do profissional da área,
e de uma boa avaliação, para com a saúde alheia, sendo o mesmo
responsável por tal.
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O GÊNERO TEXTUAL CARTA: UM INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO E DE
SOLIDARIEDADE
Vitória Nery de Medeiros Costa
Evelyn Bueno Machado

RESUMO
Esse projeto pedagógico interdisciplinar surge como uma proposta para promover a prática
da escrita por meio do gênero textual carta, como instrumento verdadeiro da ação social,
incentivando a solidariedade, o respeito, a paciência e a dedicação dos adolescentes perante os
indivíduos, em especial os idosos, de uma maneira divertida, interativa e pessoal. Dessa forma os
alunos estarão envolvidos em uma aprendizagem colaborativa em que todos os participantes sejam
beneficiados, principalmente pela experiência diversa que ambos possuem, oferecendo um
aprendizado diferencial tanto na vida pessoal como na área educacional, transformando-o em um
indivíduo mais humanizado diante das diferentes situações atuais que impedem o ser humano de
desenvolver os seus direitos como cidadão em uma sociedade.
Palavras-chave: gêneros textuais; interdisciplinaridade; pedagogia de projetos; aprendizagem
colaborativa; solidariedade.

ABSTRACT
This interdisciplinary pedagogical project arise as a proposal to promote the practice of writing
by means of the textual letter genre, as a real instrument of social action, encouraging solidarity,
respect, patience and the dedication of adolescents towards individuals, especially the elderly, in a
fun, interactive and personal way. In this way students will be involved in a collaborative learning in
which all the participants are benefited, mainly by diverse experience that both have, offering a
differential learning in the personal life as in the educational area, transforming them into a more
humanized individual in the face of the different current situations that prevent the human being from
developing his rights as a citizen in a society.
Keywords: textual genres; interdisciplinarity; pedagogy of projects; collaborative learning; solidarity.

1. INTRODUÇÃO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000) podem contribuir para
as novas exigências da sociedade com relação ao estudo da língua e no perfil social
e cultural do aluno, uma vez que o domínio sobre este instrumento de construção de
conhecimento (VYGOTSKY, 1934) tem ligação direta com o contexto social. Esperase de uma escola do século XXI, um ensino em que, como mediadora no processo
ensino/aprendizagem, conduza os educandos a construírem o conhecimento sobre o
quê, para quê e o porquê estão aprendendo determinado conteúdo, atingindo assim
resultados mais eficazes por meio da aprendizagem colaborativa.
Diante dessa situação, o professor é o primeiro que deve assumir a
responsabilidade de estruturar, ministrar e construir projetos que contribuam para
que os alunos aprendam de forma significativa os conteúdos da sala de aula. Um
dos itens que esse professor deve aplicar como recurso, é a utilização da
diversidade de gêneros textuais para auxiliar a leitura e interpretação não apenas da
disciplina de Língua Portuguesa, mas também em todas as outras, trabalhando a
interdisciplinaridade, realizando um trabalho que favoreça o aprendizado dos alunos,
que numa escola do século XIX, são prioridade (SÃO PAULO, 2011).
Com base nessas constatações o projeto visa acontecer com alunos do
Ensino Médio, os quais serão conduzidos a estabelecer uma comunicação com os
idosos de um asilo na cidade em que vivem, por meio de envio de cartas pessoais,
que serão instrumentos mediadores dessa interação, pelo qual os alunos terão a
possibilidade de vivenciar diferentes valores e éticas.
O sentimento de preocupação, de solidariedade com o próximo tem sido
perdido a cada dia e com muita rapidez, por isso ser um cidadão que se preocupa
com o mundo em sua volta e busca mudanças para essas dificuldades é cada vez
mais escasso. Em base desses obstáculos de convivência, falta de caridade e amor
a quem está próximo, esse projeto tem como objetivo a mudança dessa falta de zelo
e de envolvimento ao ser humano que atinge a população adolescente a partir da
troca de experiências, atitudes de colaboração e praticar o respeito e a paciência em
relação às outras pessoas.

1.1 Gênero textual: A carta pessoal
Já é do conhecimento de grande parte da sociedade que a prática de escrita
e o costume da leitura nos adolescentes são mínimos e tem cada vez mais
diminuído. As causas são diversas e não há um único responsável por isso, mas
como se sabe a escola precisa desenvolver em seus alunos suas habilidades e
competências, e as que estão em praticamente todos os anos de ensino são
exatamente as que eles menos possuem e exercitam. Portanto, um dos pontos a se
pensar é a metodologia de ensino utilizada pelos professores para promoverem
esses conhecimentos em seus educandos, para em seguida conseguir ver
resultados. E uma proposta eficaz de método são os gêneros, tendo em vista que
todos os textos se manifestam sempre num ou noutro gênero textual, um maior
conhecimento do funcionamento dos mesmos é importante tanto para a produção
como para a compreensão (MARCUSCHI, 2007).
Sabendo um pouco da sua importância, é necessário que saibamos as
definições e as características de um gênero textual. Para Marcuschi (2007) os
gêneros são fenômenos históricos que estão presentes na comunicação (oral e
escrita) entre indivíduos e estão vinculados à vida cultural de uma sociedade, em
que eles conseguem surgir, situar-se, integrar-se e desenvolver-se. Eles são
considerados como uma ferramenta que auxilia no ensino por serem gerados a partir
de um trabalho coletivo, que apoia na ordenação e estabilização de atividades
comunicativas do cotidiano.
Usamos

a

expressão

gênero

textual

como

uma

noção

propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos
em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição
característica. (MARCUSCHI, 2007, pg. 4)

Visto isso, Marcuschi (2007) afirma que os gêneros são entidades sóciodiscursivas, ou seja, que abordam o discurso social de uma determinada sociedade,
mas que não estancam ou enrijecem a ação criativa, a partir disso sabe-se que elas
surgem paralelamente a necessidades e atividades socioculturais como também na
relação com as tecnologias e suas inovações, que originam diversos gêneros a partir

da intensidade do seu uso e das interferências em atividades comunicativas diárias.
Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas,
cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e
estruturais. São de difícil definição formal, devendo ser contemplados em
seus usos e condicionamentos sócio pragmáticos caracterizados como
práticas sócio discursivas. Quase inúmeros em diversidade de formas,
obtêm denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem
desaparecer. (MARCUSCHI, 2007, pg. 19)

A evolução tecnológica faz parte da sociedade e não há mais como negar,
como diz Marcuschi (2007), vivemos em uma “cultura eletrônica” rodeada por novos
gêneros e novas formas de comunicação, que muitas vezes já fazem parte do
cotidiano, até mesmo o escolar, mas é pouco abrangido e abordado. A importância
desses gêneros é notável por propiciar interações comunicativas, tanto orais como
escritas, mas a proposta é que os alunos interajam com um gênero, que podemos
dizer ser esquecido no uso diário, que eles não tiveram tanto contato, como têm com
o celular, o notebook e principalmente na internet que eles provêm. Visto isso, a
carta pessoal, um gênero mais informal e menos utilizado, como dito, é uma
ferramenta de trabalho muito útil por possuir uma riqueza de tipos textuais dentro de
um único texto, por isso é de extrema importância para o estudo e a prática dos
alunos. Porém, para não fazermos plena exclusão da tecnologia, na produção final
os alunos produzirão um blog, um gênero textual atual e interativo.
Para não haver dúvidas é importante diferenciar gênero de tipo textual, e para
isso Marcuschi (2007) utiliza de teorias defendidas também por Douglas Biber
(1988), John Swales (1990.), Jean-Michel Adam (1990), Jean Paul Bronckart (1999):
a)

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie

de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição
{aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em geral,
os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas
como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção.
b)

Usamos a expressão gênero textual como uma noção

propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos
em nossa vida diária e que apresentam características sócio comunicativas

definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição
característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são
inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema,
sermão, carta comercial, carta pessoal, [...] e assim por diante.

A partir dessas definições pode-se ter clareza de que todo gênero textual é
formado por diversos tipos textuais, que se dá por um conjunto de traços que
formam uma sequência, sendo assim um texto tipologicamente heterogêneo e rico a
partir do momento que há uma coesão textual em costurar essas sequências. Em
uma carta pessoal pode-se encontrar: uma sequência narrativa (conta uma
historinha), uma argumentação (argumenta em função de algo) uma descrição
(descreve uma situação) e assim por diante (Marcuschi, 2007).
Por fim, a proposta da carta pessoal juntamente com o sentido solidário dos
adolescentes perante os idosos se dá por que, quando dominamos um gênero
textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar
linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. (Marcuschi,
2007). Pois, como afirmou Bronckart (1999:103), "a apropriação dos gêneros é um
mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades
comunicativas humanas".

1.2 Aprendizagem colaborativa
Os processos e estratégias colaborativas integram uma abordagem
educacional na qual os alunos são encorajados a trabalhar em conjunto no
desenvolvimento e construção do conhecimento. A aprendizagem em grupo ou
colaborativa é baseada num modelo centrado no aluno, promovendo a sua
participação dinâmica nas atividades e na definição dos objetivos comuns do grupo.
Sendo assim, a aprendizagem colaborativa jamais deverá ser separada da ação e
implica em um envolvimento mútuo de partilha e iniciativa conjunta.
De acordo com Brufee (1984), o que distinguia a aprendizagem colaborativa
dos métodos tradicionais de sala de aula era que aquela parecia não tanto mudar o
que as pessoas aprendiam, mas o contexto social no qual os alunos aprendiam.
Nesse novo contexto, a força educativa poderosa do trabalho em grupo, tanto
desperdiçada pelos métodos tradicionais de ensino, foi revitalizada pela nova

postura de trabalho dos educadores. A aprendizagem colaborativa faz com que os
grupos alcancem na maioria das vezes um consenso.
Na organização destes grupos, os professores geralmente: (a)
dividem a turma em grupos pequenos (de dois a seis participantes,
dependendo da tarefa); (b) providenciam uma tarefa, previamente definida,
para os grupos pequenos; (c) reagrupam a turma numa sessão plenária
para ouvir os relatos dos grupos pequenos e negociar com o grupo todo; e
(d) avaliam a qualidade do trabalho dos estudantes. O professor na
aprendizagem colaborativa deve criar atividades que ajudem os estudantes
a descobrirem e tirarem vantagem da heterogeneidade do grupo para
aumentar o potencial de aprendizagem de cada membro do grupo. (DIAS.
2001)

Sua principal função, segundo Vygotsky, é a interação entre os alunos,
conhecidos também como colaboradores que desenvolvem um trabalho de
solidariedade, baseados em construção de experiências e conhecimento de mundo.
Nossa pesquisa se enquadra no contato com o outro, na discussão em sala de aula,
na apresentação de como foi a troca de cartas e experiências com os idosos. A
partir disso, eles se comunicam, e a linguagem utilizada, como um todo, torna-se um
instrumento de ação e interação entre fala, corpo e expressão, considerando assim
a ligação existente entre a aprendizagem colaborativa e a utilização de linguagens e
códigos. É preciso que os alunos sejam receptivos e dispostos a aprender em grupo,
para que a interação traga bons resultados, que os alunos e o professor/mediador
atinjam os objetivos propostos e o outro consiga compreender e ser compreendido
no assunto.
É fundamental para o sucesso de uma proposta de aprendizagem
colaborativa que todas as atividades sejam planejadas de modo a provocar
rupturas, a desafiar os educandos, levando-os a formar uma comunidade de
aprendizagem coesiva e reflexiva, cujos membros trabalhem para alcançar
objetivos comuns enquanto respeitam a diversidade de ideias, valores,
crenças e estilos de vida. (DIAS, 2001)

Nas atividades planejadas, com o decorrer da discussão em grupo, podem
ocorrer situações de desequilíbrios, que podem provocar mudanças, o que leva o
aluno a assumir o papel de pesquisador e autônomo em seu conhecimento. A
colaboração e a interação caminham juntas e ambas representam que os
participantes da tarefa devem compartilhar de regras e orientações.

1.3 Pedagogia de projetos
A prática educacional vem muitas vezes desmotivando os alunos com aulas
expositivas em que um indivíduo é o principal ator, ou seja, o professor, fazendo
com que o aprendiz não se sinta parte desse contexto, o que na realidade deveria
ser o contrário, pois os alunos são o centro dessa prática e necessitam da mediação
de seu educador. Para essa adequação no ensino, com um grande envolvimento
cultural, a educação adquiriu a prática de projetos, que é uma metodologia de
trabalho centrada na formação global dos alunos, constituindo uma postura
metodológica mais diversificada e eficiente, causando uma grande motivação e
transformando as aulas expositivas em aulas dinâmicas para se ter um processo
colaborativo de aprendizagem com a grande cooperação dos alunos e claramente
do professor (HERNANDÉZ, 1998).
Na realização de projetos, o educando constrói o seu processo de aquisição
de conhecimento a partir de uma proposta, uma atividade, que não é inteiramente
entregue, mas sim apresentada e instruída pelo professor-mediador. Dessa forma,
ambos transformam a ação educativa, tornando-a prazerosa e acima de tudo
significativa. Para isso o educador aborda um determinado tema ou conhecimento
que esteja no cotidiano dos alunos, o que permite uma identificação com as
experiências vividas por eles, e vincula com os conteúdos escolares, havendo a
possibilidade de ser um projeto interdisciplinar, ou seja, a interação de diversas
disciplinas, de acordo com o que será trabalhado e com os conhecimentos que
serão gerados por meio do contexto social e cultural, como também problemas que
deles surgem (ROSA, 1994).
Com essa realização, os alunos começam a perceber que a escola pode
ultrapassar os conteúdos curriculares tradicionais trabalhados nela, mas que não
são indispensáveis, de uma forma diferenciada e eficaz. De acordo com Leite

(2000), com a pedagogia de projetos o aluno aprende participando, vivenciando
sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para
atingir determinados objetivos, ou seja, pela experiência.
Para o projeto pedagógico ocorrer de maneira eficaz e produtiva o educador
pode seguir quatro etapas para auxílio, conforme (LUCK, 2003) argumenta: Etapa 1
– Problematização, trata-se do início do projeto. Nessa etapa os estudantes irão
debater e expressar suas ideias e conhecimentos sobre o problema em questão.
Momento de detectar o que os alunos trazem de conhecimento e o que estão
dispostos a aprender; Etapa 2 – Desenvolvimento, momento de criar estratégias
para buscar respostas às questões e hipóteses levantadas na problematização.
Alunos e professores podem definir juntos algumas possibilidades como, por
exemplo, grupos de pesquisas, debates, leituras, sessões de vídeos, entre outros;
Etapa 3 – Aplicação, momento da circulação das ideias e da atuação no ambiente
escolar e/ou em sua comunidade para o educando ter a oportunidade de se colocar
como sujeito ativo e transformador do seu espaço de convivência por meio da
aplicação dos conhecimentos gerados nessa execução real do projeto; Etapa 4 –
Avaliação, a avaliação serve como base para o professor diagnosticar, se o projeto
realizado pelos alunos colaborou com o desenvolvimento intelectual e pessoal dos
mesmos. A partir dos resultados, o professor pode decidir em que pode ajudá-los
para avançar ainda mais na construção de seus conhecimentos, de seus valores e
atitudes.
A realização dessas etapas e do projeto em si tem várias significações, e a
principal delas é introduzir a escola dentro da realidade contemporânea,
transformando-a em uma aprendizagem significativa para todos que fazem parte
dela, introduzindo a realidade cultural dos participantes ativos desse projeto (LEITE,
2000). Ao fazer parte desse propósito de projetos o indivíduo passa a ganhar uma
mudança de postura, tanto cognitivamente como socialmente, ou seja, na sua
formação integral, e para isso usarão do gênero carta pessoal, como proposto.

2. METODOLOGIA
Este trabalho foi pensado para ser desenvolvido em uma turma do 2º ano do
Ensino Médio, com um tempo estimado de 8 aulas, sendo expositivas, dialogadas e
produtivas, focando no conteúdo proposto. Por ser um projeto interdisciplinar,
envolverá além da disciplina de Língua Portuguesa as seguintes: História, Geografia,
Sociologia e Arte. Apresentamos os 8 passos a serem seguidos para que facilite o
processo de produção da carta durante o projeto:
Roda de conversa: O objetivo desse passo é trocar ideias e experiências
sobre o gênero carta, podendo trazer vídeos explicativos para iniciar a conversa.
Após o debate inicial o professor irá pedir que os alunos compartilhem as cartas
trazidas de casa para terem um contato mais próximo das características e os
conteúdos comuns das mesmas. Será trabalhado, paralelamente, na disciplina de
História uma contextualização desse gênero (contexto histórico) e em Geografia,
pesquisarão regiões, próximas a sua, em que as cartas eram utilizadas no passado
(localizações);
Solidariedade: Nesse momento, na aula de Sociologia, os alunos serão
instigados a reconhecer o sentido ético da solidariedade, expresso nas ações
cotidianas entre as pessoas, respeitando o jeito de ser e de pensar de cada uma,
com enfoque nos idosos. Para terem uma experiência mais real dessas questões
sociais e de convívio o professor irá propor temas aos educandos, que envolvam a
solidariedade, e assim irão posteriormente representar essas pequenas ações
teatralmente;
A estrutura e os conteúdos: Será abordado nesse passo a estrutura (roteiro) e
os possíveis conteúdos que são utilizados no gênero carta, com aulas explicativas,
para auxiliar na construção individual da mesma. Na disciplina de História, irão
pesquisar como as cartas eram escritas antigamente e depois deverão comparar
com as atuais;
Escrevendo a carta: Os alunos irão aplicar todos os conteúdos vistos e
aprendidos até aqui, para então praticar a construção do gênero. O aluno será capaz
de desenvolver propriamente o seu texto;
Design: Nesse passo os alunos irão desenvolver a habilidade e a capacidade
artísticas deles de criação, desenvolvendo assim outro lado de sua cognição e

buscando uma identidade. Para isso o aluno irá personalizar o envelope e a carta
em si, é o momento de criar e personalizar. Para a produção dos desenhos ou
outros meios artísticos os alunos terão auxílio da disciplina de Arte;
Troca das cartas: No momento de troca de cartas quem ficará responsável
pela entrega aos idosos será o professor de Língua Portuguesa, assim eles
responderão e os alunos irão recebê-las e posteriormente enviarão uma cartaresposta até terem um número suficiente para o projeto;
Encontro: Esse momento será uma confraternização de encerramento do
projeto como também um momento de apresentação entre remetente e destinatário.
Para isso, em uma dinâmica, ambos deverão relacionar o conteúdo lido nas cartas
com a pessoa que estará apresentando alguns fatos de sua vida que constaram nos
textos enviados. Ocorrerá registro com fotos para serem usadas no produto final;
Produção Final/Construção do blog: A proposta é registrar tudo que foi
produzido durante o projeto (as cartas dos alunos, as cartas dos idosos, os
envelopes, as fotos do encontro final e contar as trocas de experiências) em uma
plataforma digital. Os alunos deverão produzir textos descritivos sobre a realização
do projeto colocando a sua experiência pessoal.
No final o professor deverá verificar se os alunos foram capazes de pensar
sobre suas próprias ações e as de outras pessoas numa perspectiva ética e
solidária; se conseguiram exercitar a descentralização de si mesmo, colocando-se
no lugar de outros. Como também avaliar a produção escrita, o desenvolvimento
durante o projeto e também a participação nas postagens do blog.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espera-se por meio dessa abordagem que os educandos tenham uma
experiência satisfatória em sala de aula, trabalhando de forma colaborativa com seu
professor-mediador, com seus colegas de classe e com o novo “amigo de carta”, por
meio do projeto pedagógico em que eles irão se comunicar com pessoas
desconhecidas. Será utilizado o gênero textual carta pessoal, para terem a prática
de escrita e consequentemente de leitura, e então praticarem a coesão textual por
meio das sequências tipológicas que já vêm estudando durante os anos de ensino,
mas sem uma forma eficaz, produtiva e prazerosa.

Conjuntamente com a prática textual, esse projeto pretende aguçar o
sentimento de solidariedade nos adolescentes, que vivem num mundo prático e
acelerado, como também em todos os envolvidos já que todos aprendem a cada dia
novos conhecimentos. Por fim, o maior propósito é demonstrar aos educandos que
eles são personagens principais do seu aprendizado, e que além de serem
participantes no ambiente escolar também precisam agir como cidadãos éticos e
críticos perante tudo os que rodeiam.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se concluir que a produção do gênero textual: carta pessoal, neste
caso, seja um instrumento que possibilite aos alunos uma melhora na produção de
textos e na desenvoltura comunicativa entre eles e com outros indivíduos, como
exemplo, os idosos. Sendo a Língua Portuguesa uma atividade social, histórica e
cognitiva, entendemos que a comunicação verbal se faz por meio de algum gênero e
que não precisamos apenas nos comunicar verbalmente, mas também por meio de
um texto, utilizando assim das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Nessa
perspectiva, espera-se que o aprendiz compreenda que os conteúdos trabalhados
em sala de aula e a maneira que são realizados ajudem-no a construir uma
consciência crítica, por exercer um trabalho solidário, transformando todo o processo
em aprendizagem colaborativa, a qual, todos os envolvidos, aprendam um com o
outro.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar o gênero discursivo Jornalismo em Quadrinhos JQ, em sala de aula para alunos do último ano do ensino médio. Desta forma, o propósito é incentiválos à leitura de textos verbais e não verbais e ao debate em sala de aula. Apresentando a estratégia
de ensino por meio das JQ aos jovens, pretende-se promover uma reflexão sobre as várias formas de
se ler e de interpretar as notícias auxiliando-os no processo de ensino e aprendizagem tornando-o
mais dinâmico.
Palavras-chave: Jornalismo em Quadrinhos; Ensino e Aprendizagem; Leitura; Ensino Médio.

ABSTRACT
This article has as objective to present the use of discursive gender Comics Journalism, in the
classroom for students in the last year of high school. Therefore, the purpose is to encourage them to
read verbal and non-verbal texts and to discuss in the class. Introducing a teaching strategy through
the Comics Journalism to young people intend to promote a reflection on how various forms of reading
and interpretation the news help the process of teaching and learning, making it more dynamic.
Keywords: Comics Journalism; Teaching and Learning; Reading; High School.

1. INTRODUÇÃO
A leitura é algo fundamental, não abrangendo apenas na formação do aluno,
mas também na formação do cidadão. A importância da leitura se faz presente no
nosso universo, desde o momento em que começamos a compreender o mundo que
nos cerca. Sendo assim, o hábito de ler deve ser inserido desde a infância, a fim de
que o indivíduo aprenda desde cedo que ler é algo importante e prazeroso, e que
futuramente venha a ser um adulto com hábitos de leitura. Com a leitura adquirimos
os conhecimentos necessários, e capazes de nos auxiliar no desenvolvimento
intelectual durante todo o processo escolar, inclusive, por toda vida, a leitura
estimula nossa capacidade de imaginação e consequentemente melhora nossa
criatividade de acordo com os diversos benefícios que a leitura nos proporciona.
Outro aspecto atribuído a ela é contribuir com nosso pensamento, nossa criticidade
e aprimorar a nossa fala, escrita e comunicação. A leitura também contribui para
desenvolver e enriquecer nosso vocabulário e aperfeiçoar a nossa realidade dos
fatos do decorrer do nosso dia a dia.
Desse modo, a leitura de modo geral, passa acrescentar resultados
significativos que estimula a nossa capacidade de reflexão, nos dá liberdade e
autonomia de pensar, agir e amplia nossos horizontes com expectativas de vida.
Este trabalho tem como objetivo estimular os jovens a se interessarem pelas
notícias e pela leitura, por meio de uma abordagem sociointeracionista utilizando o
jornalismo em quadrinhos, doravante JQ.
Inicialmente, será apresentado o conceito do gênero discursivo JQ. Em
seguida, serão apresentadas as notícias em quadrinhos nos jornais e o trabalho de
Joe Sacco, mostrando que existe esta forma de se ler uma notícia por meio de uma
leitura de textos verbais e não verbais, ou seja, por meio da escrita e de imagens
que se relacionam e se completam. Ensiná-los não somente a decodificar, mas
também compreender o contexto, refletir sobre o mesmo e participar do processo
histórico-social.

2. JORNALISMO EM QUADRINHOS
Antes de tudo, faz-se necessário definir separadamente os conceitos que aqui
abordaremos, no caso, jornalismo e história em quadrinhos.
Segundo Sousa (2008, p. 5), o jornalismo é, em sua essência, uma
representação em texto de ideias e da vida dos homens, construída para contar ou
mostrar fatos para outros. Ainda sobre o assunto, é preciso considerar que:
Por outras palavras, o jornalismo é uma representação discursiva da
vida humana na sua diversidade de vivências e ideias. Assim, pode dizer-se
que o jornalismo vai buscar a sua origem mais remota aos tempos
imemoriais em que os seres humanos começaram a transmitir informações
e novidades e a contar histórias, quer por uma questão de necessidade
(nenhuma sociedade, mesmo as mais primitivas, conseguiu sobreviver sem
informação), quer por entretenimento, quer ainda para preservação da sua
memória para gerações futuras (o que, simbolicamente, assegura a
imortalidade). (SOUSA, 2008, p.5)

Já o início das Histórias em Quadrinhos (doravante HQs), de acordo com
Paiva (2017, p. 31), pode estar relacionado à origem da necessidade de
comunicação humana, na época em que os primeiros homens começaram a
registrar desenhos rupestres em sequência de movimento nas cavernas.
O uso da imagem gráfica é empregado desde que o Homem surgiu
na Terra e começou a utilizá-la para inscrição nas paredes das cavernas
como meios de comunicação para informações essenciais, do tipo:
conquista de uma presa, demarcação de território entre outros. (BANTI,
2012, p. 9)

Tal necessidade na comunicação pode ser encontrada ainda nos dias atuais,
segundo Banti (2012, p. 9):
Mesmo nos dias atuais, o ser humano sempre registra suas
impressões do mundo, desde pequeno, na forma de desenhos, com um
único objetivo simples: comunicar-se. Ainda que tivesse um resultado
expressivo, a comunicação somente pela linguagem gráfica apresenta
limitações, mas principalmente otimiza o tempo na comunicação.

As HQs, apesar de conter histórias, não são literatura e, apesar de conter
imagens, não são desenhos. As HQs são um tipo especifico de arte, uma junção de
várias expressões artísticas que resultam em uma linguagem e forma de
comunicação, além de uma forma de entretenimento (PAIVA, 2017, p 27).
Possuindo uma enorme variação de temas, as HQs vendem milhares de
cópias todos os dias. Nas palavras de Banti (2012, p. 9):
As HQs são um veículo comunicativo com enorme potencial em
atingir milhares de pessoas em todo o mundo. Isto é explicitado pelos
milhares de tiragens espalhadas pelo mundo, além de que as HQs
possuírem os mais variados temas.

De acordo com Gomes (2010, p. 74), o jornalismo e as HQs “dialogam num
campo próprio: tendo a imagem do jornalismo como um imenso oceano cujos
gêneros navegam de acordo a força do vento”.
Segundo Neto e Parente (2015, p. 10), a relação entre o jornalismo e os
quadrinhos começa com a junção destes como um meio de comunicação de massa,
quando os quadrinhos precisavam de um lugar nas bancas de jornal para entreter o
público, garantir leitores e lucros.
Viveiros e Gallas (2009) afirmam que a relação entre os critérios, normas e
burocracias do jornalismo com o divertido e criativo universo das histórias em
quadrinhos fez com que nascesse o gênero do Jornalismo em Quadrinhos.
O uso dos gêneros discursivos nos diversos anos da vida acadêmica é
imprescindível para a formação de novos conhecimentos e a solidificação dos
conhecimentos já existentes. Dentre esses diversos gêneros (contos, crônicas,
notícias artigo de opinião), cabe ao educador saber quando e de que maneira utilizar
para proporcionar a seus alunos um melhor aprendizado.
O gênero jornalístico por muitas vezes apresenta uma estrutura mais
simples com fatos reais e que tocam seu público-alvo tem uma grande aceitação por
parte dos leitores. Porém, mesmo com todos esses benefícios, muitas vezes
acabam por não dando tanta atenção a esse tipo de texto. O número dos que
realmente leem jornais e notícias, segundo uma pesquisa realizada pelo MARPLAN

(2012), teve um aumento de 43% para 56% na população de idades entre 35-65
anos de 2003 a 2011. Enquanto o número de leitores entre 10-34 anos caiu de 54%
para 47% no mesmo período.
Dessa maneira, novos meios de inserir esse gênero dentro do contexto
acadêmico dos diversos jovens do Brasil é cada vez mais emergencial, uma vez que
a informação é indispensável para a formação das diversas formas do saber. Uma
grande forma de fazer com que isso aconteça é uma das variações desse gênero
discursivo que ganhou evidência com o por assim dizer “criador” do que desde então
vem sendo chamado de Jornalismo em Quadrinhos ou JHQs.
Os gêneros surgem da correspondência dos textos que os jornalistas
escrevem em relação às inclinações e aos gostos do público. Ou seja, o
estilo jornalístico está ligado na tentativa de fazer o relato do cotidiano com
uma linguagem capaz de ser compreendida pelo seu público, utilizando de
recursos próprios e adequados para expressar esses acontecimentos
diários. (MEDEIROS E GOMES, 2012)

Joe Sacco embora seja um jornalista, não é um jornalista comum. Nascido
em Malta e vivendo nos EUA desde a adolescência, começou desenhando
quadrinhos satíricos. Mas logo percebeu que aquele recurso também poderia ser
usado para contar histórias e conflitos que fazia com que se preocupasse, como os
casos entre os palestinos e israelenses no Oriente Médio. Assim resolveu unir o
amor pela profissão e a paixão pelo desenho e criou sua própria forma de informar:
o jornalismo em quadrinhos. (FANTAGRAPHICS BOOKS, 2013).
Segundo a editora Companhia das Letras (2010), o primeiro trabalho do
autor neste campo, intitulado PALESTINA, narrava sua própria experiência passada
no território ocupado pela Palestina. Em 1996, Sacco recebeu um grande prestígio
pelo livro publicado e foi premiado com o American Book Awards. Em 2000 publicou
outra
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civil na Bósnia Oriental, e foi premiado pela Fundação Guggenheim. Em 2003,
continuando o trabalho anterior publicou O Mediador novamente centrado no conflito
da antiga Iugoslávia. Nas palavras de Arbex (2000, p. 8):

Joe Sacco prova que não só é possível, como, em certos aspectos,
sua reportagem em quadrinhos é bem mais eficaz do que o tradicional texto
jornalístico ou mesmo histórico/acadêmico. E este é o ponto mais
fascinante: com muita ousadia, Sacco demonstrou a potência de uma
linguagem que, aparentemente, é inadequada para tratar de um tema tão
grandioso e terrível como é o conflito na Palestina. Resta explicar a fonte
dessa potência: de onde a história em quadrinhos extrai a legitimidade para
reivindicar para si o estatuto e a dignidade de reportagem jornalística.

Além de Sacco, outro autor que contribuiu muito para o gênero do Jornalismo
em Quadrinhos foi Art Spiegelman, destacando principalmente sua obra Maus, que
apesar de não ser uma reportagem em quadrinhos, como Palestina de Joe Sacco,
foi uma obra que conseguiu mostrar que as histórias em quadrinhos podem ser uma
mídia que apresenta conteúdos complexos e maduros (JÚNIOR, 2009, p.12).
Nessa obra, Spiegelman utiliza-se de uma alegoria com animais (os
judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos e os
americanos são cães) para contar a história de seu pai, o judeu Vladek,
durante o Holocausto. Tratando de um tema intenso com bastante
sensibilidade, Spiegelman conseguiu alçar os quadrinhos a um nível de
aceitação social nunca alcançado, sendo inclusive o único quadrinho a
ganhar o Prêmio Pulitzer (JÚNIOR, 2009, p. 12).

Essa nova forma torna a leitura da notícia mais interessante aos olhos do
leitor, porém essa junção do texto jornalístico e da imagem faz necessária uma
maior atenção, uma atenção minuciosa a todos os elementos que são apresentados.
Até mesmo porque o gênero jornalístico não está isento da opinião do seu autor.
Assim o autor filtra o que julga não ser importante para o leitor e relata o que apenas
desperta a curiosidade do leitor. Assim, o uso de imagens dentro do texto jornalístico
serve para “quebrar” a seriedade de uma matéria, valendo-se da criatividade para
atrair o público. Ela contribui com o que é apresentado na matéria.
Assim, o uso do jornalismo em quadrinhos nos traz uma nova possibilidade
de disseminar a notícia e utilizá-la em sala de aula. Este novo gênero criado por Joe
Sacco tem muito a contribuir nesta nova realidade em que o fluxo de informação é
cada vez mais rápido e em que quase não se tem mais tempo para ler conteúdos de

tamanho extenso. Porém é indispensável uma análise bem crítica, para a
compreensão total dessa forma de notícia. Uma vez que, nela não só o texto fala
com o leitor, mas também todo o uso de imagens e ícones nela presente.

3. METODOLOGIA
Nossa proposta é de, a partir de uma abordagem didática tendo como base o
conteúdo da obra do jornalista Joe Sacco, aplicar o projeto dividindo-o em quatro
aulas, que serão, preferencialmente, ministradas para alunos do terceiro ano do
ensino médio, visando à necessidade de mantê-los atualizados em relação ao
contexto histórico presente na obra “Palestina: Na faixa de Gaza”, do autor em
questão.
Figura 5 - Capa da obra "Palestina: na faixa de Gaza”, de Joe Sacco.

Fonte: Metranca Coletivo

Desta forma, na primeira aula, apresentaremos o gênero discursivo:
jornalismo em quadrinhos, e então daremos continuidade com a apresentação do
material que será utilizado em aula: a obra de Sacco.
Para a apresentação do gênero discursivo, jornalismo em quadrinhos,
utilizaremos a matéria “Jornalismo em quadrinhos: a arte de contar histórias”, de
Suzanna Ferreira (2012), que faz uma pequena introdução aos temas: o jornalismo
em quadrinhos; jornalismo em quadrinhos no Brasil; apresentação dos artistas Art
Spiegelman e Joe Sacco; e o futuro do jornalismo em quadrinhos.
Já para apresentar a obra de Sacco (2011), levaremos algumas cópias da
história.

A segunda aula será destinada a separar a sala em dois grandes grupos.
Deixando que eles escolham seus grupos, limitando apenas o número de
participantes por grupo.
Já na terceira aula, com os grupos prontos, os alunos realizarão a leitura
completa do material.
Nesta parte, levaremos um número maior de cópias da obra de Sacco, que
serão divididas igualmente para os dois grupos. Todos os alunos deverão ler a obra.
Na quarta e última aula, pretendemos criar um grande debate com base na
obra.
O primeiro passo será colocar cada grupo de um lado da sala. O segundo
passo será pedir que eles digam pontos importantes em relação ao contexto
histórico presente na obra. (Anotaremos estes pontos na lousa). No terceiro passo
pediremos para que cada grupo escolha um representante que falará pelo grupo.
Para o debate, coordenaremos a discussão, apresentando os tópicos e
deixando um tempo para que cada grupo apresente sua ideia. Os alunos deverão
expor suas opiniões um de cada vez, e para isso todos do grupo deverão dizer suas
opiniões aos representantes, que deverão esperar a sua hora de falar.

Figura 2 – fluxograma das atividades desenvolvidas durante o projeto

Figura 3 – fluxograma das atividades desenvolvidas durante o projeto

4. CONCLUSÃO
Após este trabalho, conclui-se que, diante da rápida transformação presente
no século XXI, adaptar-se e usar dos diversos conteúdos que nos são oferecidos é
indispensável. O jornalismo em quadrinhos usado como ferramenta para aguçar o
senso crítico dos alunos e como base para uma nova análise dos contextos
históricos é um exemplo do quão imprescindível é para os profissionais desta nova
era o uso sensato e correto destes novos recursos.
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RESUMO
A Síndrome de Hellp é uma complicação obstétrica grave, pouco conhecida e de difícil
diagnostico, que pode levar a morte da mãe e também do feto. Com o objetivo de verificar as
condutas de enfermagem frente à assistência á síndrome de Hellp. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, a busca bibliográfica foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), respeitando os limites de publicação entre 2006 a 2016, no idioma português. As síndromes
hipertensivas da gestação são fatores de extrema relevância clínica, onde enfermeiro deve estar
atento a todos os aspectos que já foram descritos nas análises das categorias, o que se torna um
desafio, pois, caso ocorra o pré-natal, estas patologias podem ser detectadas de forma precoce.
Torna-se significante o desenvolvimento de novos estudos para que, a classe de enfermeiros,
fundamente seus conhecimentos sobre assistência de enfermagem junto à gestante.
Palavras Chave: Síndrome de Hellp, Complicação Obstétrica, Educação e Saúde.

ABSTRACT
Hellp syndrome is a severe obstetric complication, little known and difficult to diagnose, which
can lead to death of the mother and also of the fetus. In order to verify the nursing behavior in the
presence of Hellp syndrome. This was an exploratory research, the bibliographical search was
performed in the Virtual Health Library (VHL) database, respecting publication limits between 2006
and 2016, in the Portuguese language. Hypertensive gestation syndromes are factors of extreme
clinical relevance, where nurses must be aware of all the aspects that have already been described in
the analysis of the categories, which becomes a challenge because, in the case of prenatal care,
these pathologies can be detected early. The development of new studies is significant so that, the
nurses class, base their knowledge about nursing care with the pregnant woman.
Keywords: Hellp Syndrome, Obstetric Complication, Education and Health.

1. INTRODUÇÃO
A Síndrome de Hellp caracteriza-se pela associação de plaquetopenia,
aumento das enzimas hepáticas e presença hemólise em gestante. Hellp é uma
complicação obstétrica grave, pouco conhecida e de difícil diagnostico, que pode
levar a morte da mãe e também do feto (FILHO;2013).
O quadro clínico varia desde queixas inespecíficas, como prostração,
náuseas, vômitos, anorexia e até sinais e sintomas bem típicos como cefaleia,
epigastralgia, escotomas, níveis pressóricos elevados e hiperreflexia. (MORAIS;
NOVAES,2013)
As mulheres com maior predisposição para desenvolver a doença são as que
sofrem de doenças crônicas do coração e rim, pacientes com diabetes ou lúpus.
Com isso devemos frisar os cuidados com a importância do pré-natal na
identificação de riscos durante a gestação é notória, uma vez que as grávidas que
não temeste acompanhamento apresentam maior incidência de gravidez de alto
risco e sua ocorrência pode ser evitada pelo diagnóstico e tratamento precoce.
(LOPES; OLIVEIRA; SILVA, 2013)

2. OBJETIVO
Com o objetivo de verificar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, as
condutas e o papel do enfermeiro frente à assistência á síndrome de Hellp.

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico desenvolvido
com base em material já elaborado, constituído por artigos científicos. A busca
bibliográfica foi realizada por meio dos seguintes descritores; Síndrome de Hellp,
Complicação

Obstétrica,

Assistência de Enfermagem.

Pré-Eclâmpsia,

Enfermagem,

Sistematização

da

Na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde

(BVS), respeitando os limites de publicação entre 2006 a 2016, no idioma português.
Foram selecionados apenas os artigos gratuitamente disponíveis na integra.
Estabeleceram-se como critérios de inclusão, resumo disponível nas bases de
dados acima descritas; idioma de publicação em português; período de publicação
compreendido entre os anos de 2006 a 2016 disponível on-line e com abordagem da

temática sobre a conduta de enfermagem frente à síndrome de Hellp. o critério de
exclusão foram estudos e artigos que não estavam disponível livremente na íntegra
para consulta, estudos irrelevantes para a temática abordada. Após a combinação
dos descritores nas bases de dados citadas, foram identificadas inicialmente 15
referências. Dentre estas, após seleção por título e resumo condizente com o
objetivo deste estudo, foram analisados os artigos na íntegra e foram selecionados e
incluídos 10 artigos, excluindo assim 5 artigos, seja por repetição nas bases de
dados, seja por não contemplarem os critérios de inclusão previamente
determinados.

4. RESULTADO/DISCUSSÃO

Foram analizados dez artigos utilizados nesta revisão bibliográfica, nove
apresentaram a descrição quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento da
HG (hipertensão gestacional). Entre esses fatores foram citados: a idade materna; a
história familiar de diabetes e hipertensão arterial sistêmica; a história pessoal de
HG (hipertensão gestacional) e PE (pré-eclampsia), obesidade, diabetes, doença
renal, primiparidade e gemilaridade.
Com relação aos aspectos socioeconômicos e observou-se em oito artigos,
que essas características podem influenciar na saúde da gestante e do feto. Dos
aspectos socioeconômicos podemos citar o baixo grau de instrução escolaridade
como fator que dificulta o acesso às informações e ao conhecimento no autocuidado
das gestantes referente às síndromes hipertensivas acometidas na gravidez
(SAMPAIO; SANTANA; HANZELMANN; SANTOS; 2013).
Outros fatores também foram citados, como, estado psicológico conflitos
emocionais determinam maior liberação das catecolaminas, aumentando a
incidência da Síndrome de Hellp; paternidade diversa; raça negra, a incidência é
mais elevada nas gestantes negras (GUIMARÃES; 2014)
Outro aspecto de extrema relevância foi que cerca de dois estudos, dos dez
analisados, demonstraram que, de um modo geral, gestantes com HG hipertensão
gestacional e PE pré-eclampsia estão predispostas a evoluir com complicações
durante esta fase, podendo apresentar deslocamento prematuro de placenta,

coagulação intravascular disseminada, hemorragia cerebral, falência hepática e
renal, tendo em vista a não detecção precoce da síndrome hipertensiva e o
tratamento não adequado. (GUIMARÃES.2014)
Com relação as repercussões perinatais cincoreferenciou que as síndromes
hipertensivas também apresentam elevada taxa de morbimortalidade perinatal,
oscilando entre 5% e 20%, devido principalmente à insuficiência uteroplacentária,
que ocasiona restrição de crescimento intra-útero e as complicações secundárias a
prematuridade. A interrupção da gravidez é o tratamento definitivo da pré-eclâmpsia.
(SILVEIRA. ARAUJO. MELO. GONTIJO; 2013.)
Oliveira e colaboradores (2011), oito dos dez analisados relataram que os
conceptos de mãe com pré-eclampsia ou pré-eclampsia sobreposta apresentam alto
riscos de nascerem prematuros, precisando, assim, de internação em UTI neonatal,
com grande necessidade de suporte ventilatório, no qual o enfermeiro possui um
papel fundamental em fornecer os cuidados adequados a este recém-nascido.
Em relação ao diagnóstico de enfermagem, dois estudos referiram sua
relação com a HG (hipertensão gestacional) e PE (pré-eclampsia) e apontou que os
diagnósticos mais frequentes são: os riscos de infecção relacionados aos
procedimentos à gestante internada, por conta dos procedimentos invasivos
realizados como acessos periféricos e sondagem vesical de demora entre os
principais, e o controle do ambiente para o conforto da gestante (SAMPAIO;
SANTANA; HANZELMANN; SANTOS; 2013)
Quanto a assistência do enfermeiro, três enfatizaram que a assistência prénatal constitui um conjunto de procedimentos clínicos e educativos com objetivo de
promover a saúde e identificar precocemente problemas que possam resultar em
risco para a saúde da gestante e do concepto. (Rios; Vieira; 2007)
A atribuição do enfermeiro dentre sua atuação frente à prevenção da préeclâmpsia deve ser realizado através de conscientização da mulher, para que ela
busque primordialmente a redução do peso corporal, através de uma dieta calórica
moderada, dentro das suas possibilidades, substituindo as gorduras animais por
óleos vegetais, diminuindo o consumo de açúcar, aumentando a ingestão de fibras,
restringindo o consumo de enlatados e embutidos, evitando situações estressantes,
bem como o uso de medicamentos capazes de elevar a pressão arterial e

substâncias, como álcool e cafeína. (AGUIAR; SILVA; FEITOSA; CUNHA; 2014.)
De acordo com Duarte e Andrade (2006), a atuação do enfermeiro no prénatal deve dar especial atenção aos órgãos dos sentidos, como um dos
instrumentos utilizados na prestação de um cuidado sensível, facilitador da
aproximação entre o cuidador e o cliente. Saber usar os cinco sentidos com
sensibilidade é requisito primordial no trabalho com a gestante, pela sensibilidade
emocional por ela manifestada visto que, a enfermagem desenvolve suas atividades
através de técnicas propedêuticas; a inspeção, a palpação e/ou percussão e
ausculta, como métodos indispensáveis na consulta pré-natal.
Anversa et al (2012) consideram o pré-natal um momento oportuno para o
desenvolvimento de ações educativas. É fundamental que o enfermeiro também
lembre a necessidade da aproximação materno-infantil, incluindo a família, pois esta
relação é imprescindível para a melhora do estado geral da paciente.
Outros cuidados também se aplicam, como o controle de eletrólitos, o balanço
hídrico e sua monitoração, que são essenciais na abordagem dessa gestante, pois o
volume de líquidos excessivos está relacionado à retenção em função da PE (préeclampsia), como revelado por Aguiar e colaboradores (2011).
Do mesmo modo, cuidados como a aferição da pressão arterial quatro vezes
ao dia, repouso no leito, avaliação de proteinúria, orientações para verificação
materna diária dos movimentos fetais e observação dos sinais e sintomas da
síndrome hipertensiva gestacional/pré-eclampsia devem ser realizados pelos
profissionais de enfermagem com a finalidade de acompanhar estas mulheres de
forma mais efetiva (SAMPAIO; SANTANA; HANZELMANN; SANTOS; 2013).
As síndromes hipertensivas da gestação, são fatores de extrema relevância
clínica, onde enfermeiro deve estar atento a todos os aspectos que já foram
descritos nas análises das categorias, o que se torna um desafio, pois, caso ocorra o
pré-natal, estas patologias podem ser detectadas de forma precoce.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o enfermeiro tem um papel fundamental na prática do cuidado
para essas gestantes, orientando-as e realizando as intervenções necessárias,
promovendo um maior conforto físico e o bem-estar das mesmas, evitando, assim,
um possível agravante tanto para a mãe quanto para o recém-nato.
O campo de enfermagem como o maior responsável pelo ato de cuidar é
importante e a ampliação nesta área de estudo, considerando o trabalho voltado a
assistência as gestantes.
Diante do exposto, torna-se significante o desenvolvimento de novos estudos
sobre as características e comportamento dessa patologia durante a gestação, para
que, a classe de enfermeiros, fundamente seus conhecimentos sobre assistência de
enfermagem junto à gestante.
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RESUMO
O protocolo de atendimento a dor torácica faz uma ponte entre o trabalho dos diferentes
setores e profissionais, com foco no cliente em risco, e faz um elo de comunicação entre as equipes,
diminuindo o tempo de atendimento e favorecendo o prognóstico de um individuo. Este artigo tem por
objetivo descrever o papel e a atuação do enfermeiro frente ao protocolo de dor torácica. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo e exploratório. Seu desenvolvimento deu-se através
de uma revisão de literatura, procurando situar o assunto em relação a vários autores pesquisados.
Após a busca e seleção das publicações apenas 09 atendiam aos critérios de inclusão, sendo
extraídos os pontos centrais, que interessavam diretamente ao estudo. O papel do enfermeiro vai
além de um simples atendimento, e inclui a capacitação da equipe, habilidades técnicas e capacidade
de avaliação do enfermeiro para uma rápida tomada de decisão.
Palavras-chaves: Dor torácica; Emergência; Enfermagem.

ABSTRACT
The protocol for treating chest pain bridges the work of different sectors and professionals,
focusing on the client at risk, and makes a communication link between the teams, reducing the time
of care and favoring the prognosis of an individual. This paper aims to describe the role and
performance of the nurse in relation to the chest pain protocol. This is a qualitative and exploratory
bibliographical research. Its development took place through a literature review, seeking to situate the
subject in relation to several researched authors. After the search and selection of the publications,
only 09 met the inclusion criteria, being extracted the central points, which were directly interested in
the study. The role of the nurse goes beyond simple care, and includes the team's training, technical
skills and nurses' evaluation capacity for quick decision-making.
Keywords: Chest pain; Emergency; Nursing.

1. INTRODUÇÃO
A vivência dos autores deste estudo, em ambiente de urgência e emergência,
propicia o contato frequente com várias alterações do estado de saúde,
principalmente no âmbito das doenças cardiovasculares. E o que mais tem chamado
à atenção, é fato de que várias destas intercorrências poderiam de alguma forma ser
prevenidas ou até ter desfechos melhores, se no contexto da atenção primária
houvesse um empenho na proposta de promoção e prevenção da saúde junto ao
cliente, e nos serviços especializados de emergência, implantação de linhas de
cuidado prioritárias com protocolos e intervenções imediata dos profissionais, a fim
de evitar tratamento inadequado e desfechos clínicos desfavoráveis.
Infelizmente a organização da atenção e da gestão do Sistema único de
Saúde (SUS) ainda hoje se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, de
programas, de ações e de práticas clínicas, existindo incoerência entre a oferta de
serviços e as necessidades de atenção. O modelo de atenção não tem
acompanhado a mudança no perfil epidemiológico da população, na qual há
ascensão das doenças crônicas, mostrando-se inadequado para enfrentar os
desafios postos por essa situação de saúde (MENDES, 2011; BRASIL, 2010).
As doenças cardiovasculares constituem problema de grande magnitude,
ocupam a primeira causa de mortes no Brasil e respondem por aproximadamente
um terço do total de óbitos no país (Brasil, 2011). Elas contribuem, de forma
importante, para a carga global de doenças, com comportamento ascendente em
países em desenvolvimento e descendente em países desenvolvidos (INSTITUTE
OF HEALTH METRICS AND EVALUATION, 2016). A carga do óbito relacionada às
doenças cardiovasculares aumentou em torno de 41% no período de 1990 a 2013,
embora tenha reduzido 39% em algumas idades específicas (ROTH et al, 2015).
Entre as doenças cardiovasculares, as doenças isquêmicas do coração e
cerebrovasculares constituem os subgrupos com maior contribuição para a carga
global de doenças (INSTITUTE OF HEALTH METRICS AND EVALUATION, 2016).
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre os 20 milhões de
indivíduos que sofrem dessas doenças cardíacas, aproximadamente 12 milhões são
vítimas fatais do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Baseado nos atuais padrões
avalia-se que em 2030 a estimativa chegue a cerca de 23 milhões de óbitos por

doenças cardiovasculares no mundo (OMS, 2015).
O IAM caracteriza-se pela morte tecidual cardíaca e pode ser diagnosticado
através do eletrocardiograma e quando níveis sanguíneos de marcadores biológicos
sensíveis e específicos como a troponina cardíaca e a creatinaquinase fração MB
(CK MB) encontram-se elevados. Trata-se de um evento agudo que comumente
requer um cuidado especial por parte dos profissionais de saúde devido ao risco de
óbito na primeira hora após o início dos sintomas (BASSAN, PIMENTA, LEÃES,
TIMERMAN, 2002). A dor torácica é a manifestação clínica mais comum da isquemia
miocárdica e está presente em aproximadamente 80% dos casos (BRASIL, 2011).
A partir do diagnóstico da importância do Infarto Agudo do Miocárdio no perfil
de morbimortalidade da população brasileira, o Ministério da Saúde estabeleceu
algumas estratégias visando impactar os indicadores de saúde referentes a estes
eventos (BRASIL, 2011). Assim, concluiu-se que o tratamento moderno e eficaz do
IAM inclui: o acionamento imediato do cuidado pré-hospitalar móvel (SAMU) nas
localidades onde este estiver disponível, ou, na ausência deste, na procura
direta/imediata ao serviço de saúde, atendimento prioritário e classificação do
evento, realização de ECG, exames de admissão, intervenção terapêutica inicial,
seguido pela terapia de reperfusão, se necessário (BRASIL, 2011).
A enfermagem está diretamente envolvida na assistência ao paciente com
IAM, desde seu atendimento no contexto pré-hospitalar, na porta de entrada do
pronto socorro, na sala de emergência até nas unidades de reabilitação. O
enfermeiro deve utilizar seus conhecimentos fisiopatológicos, tecnológicos e de
tratamento e ter a capacidade de avaliar, intervir e tratar (BRITO, 2011). Deve estar
apto a reconhecer ou suspeitar do diagnóstico de IAM e utilizar o tempo que tem a
seu favor para melhorar assim o prognóstico deste paciente (ALVES, 2013). Neste
contexto, este artigo tem por objetivo descrever o papel e a atuação do enfermeiro
frente ao protocolo de dor torácica.

2. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo e exploratório.
Assim seu desenvolvimento deu-se através de uma revisão de literatura, procurando
situar o assunto em relação a vários autores pesquisados. A revisão integrativa da
literatura para Mendes, Silveira e Galvão (2008) é definida como um instrumento de
obtenção, identificação, análise e síntese da literatura, direcionada a um tema
específico. A fim de atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se como mediador do
estudo a seguinte pergunta: Qual o papel e atuação do enfermeiro frente ao
protocolo de dor torácica?
As buscas dos artigos sobre a temática priorizaram-se na Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) e também na ferramenta de pesquisa Google Scholar, elencada
pela vasta produção cientifica e incorporação de outras bases de dados. Utilizou-se
das seguintes palavras-chaves: Dor torácica; Enfermeiro; Enfermagem.
As publicações que foram selecionadas para pesquisa, correspondiam aos
seguintes critérios: ser artigo científico em periódico nacional e internacional; ser
indexado em base informatizada de dados; no idioma português; ter sido publicado
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. Após a busca e seleção das
publicações que atendiam aos critérios de inclusão, foram realizadas as leituras
propostas, a fim de se extraírem os pontos centrais, que interessavam diretamente
ao presente estudo.
Não houve necessidade de solicitação de aprovação deste estudo por um
comitê de ética em pesquisa, visto que os artigos utilizados estão disponíveis para
consulta em endereço eletrônico, sendo de domínio público.

3. RESULTADOS
Foram encontrados 09 artigos relacionados ao critério de busca e
relacionados ao tema da pesquisa, dos quais foram organizados e detalhados na
Tabela 1. As literaturas analisadas foram publicadas entre 2010 e 2016, sendo 02 do
ano de 2010, 03 do ano de 2013, 01 de 2014, 01 de 2015 e 02 em 2016, mostrando
então predominância em 2013 e ausência de publicações relativas à temática em
2011 e 2012.
Dos artigos avaliados apenas o trabalho de Santos, 2016, abordou a visão do

paciente, mostrando uma lacuna que precisa ser preenchida por outras pesquisas.
Tabela 1: Descrição e detalhamento dos artigos selecionados
Ano
2010

Autor(es)
Marques, C. P.,
Oliveira, M. S.,
Leite, F. M. N.,
Machado, R. C.

Título
Dor Torácica: A Atuação
do Enfermeiro na Unidade
de Pronto Atendimento

2010

Madeira, M.Z. A

A Dor Torácica na Sala
de Emergência: uma
revisão da literatura

2013

Lima, C. A.,
Lacerda, M. K. S.,
Gonçalves, R. P.
F., Alencar, C. S.,
Almeida, F. F.

O Manejo da Dor
Torácica na Sala de
Emergência

2013

Missaglia, M;
Neris, E.S;
Teixeira, M.L

Uso do Protocolo da Dor
Torácica em Pronto
Atendimento de Hospital
Referência em
Cardiologia

2013

Alves, T.E; Silva,
M.G; Oliveira,
Lucídio; Arrais,
A.C.

Atuação do Enfermeiro no
atendimento Emergencial
aos usuários acometidos
de Infarto Agudo do
Miocárdio.

Papel e atuação do enfermeiro
Este estudo revela que os enfermeiros
realizam: avaliações criteriosas ao
paciente com queixa de dor torácica
garantem prioridade de atendimento
imediato no P.A, realizam o ECG em
sequência da anamnese e 80% dos
enfermeiros realizam a interpretação
deste exame; e coleta das enzimas
cardíacas. Chama atenção que neste
estudo os enfermeiros afirmaram realizar
educação permanente a cada 6 ou 12
meses.
Esta revisão de literatura a importância
da qualidade e da agilidade na triagem
está refletida na organização do trabalho
diário, no uso de habilidades dos
trabalhadores nas complicações, no
controle do fluxo dos pacientes e na
identificação precoce de casos agudos.
Esta revisão evidencia a necessidade de
publicações sobre a assistência de
enfermagem aos pacientes com dor no
peito nos serviços de emergência, uma
vez que a maioria das pesquisas se
restringe à assistência médica.
Este estudo apresenta o papel do
enfermeiro na triagem de Manchester no
Pronto Atendimento do Hospital
Beneficência Portuguesa, que são
devidamente e previamente treinados
para identificar o correto fluxograma para
cada paciente. Os pacientes com dor
torácica que dão abertura do protocolo
são triados com a cor vermelha e laranja,
diferenciação feita pelo tempo de início e
intensidade da dor.
Este estudo evidencia as dificuldades
encontradas pelo enfermeiro no
desempenho de seu papel frente ao
paciente com dor torácica, sendo os
principais: a indisponibilidade de leitos,
de materiais de suporte ventilatório e
monitorização e a incipiência da
educação permanente dificultam a
execução de cuidados de enfermagem
qualificados.

2014

Caveião, C;
Bassos, R;
Montozeli, J;
Vicentin, A.

2014

Gualande, V.B.M;
Da Costa, R.R;
Borges, F.V.

2016

Santos, J.C.A

2016

Santos, F.

Dor Torácica: Atuação do
Enfermeito em um Pronto
Atendimento de um
Hospital Escola

O estudo apontou a atuação do
enfermeiro na avaliação da dor torácica e
também dos sinais e sintomas; Durante a
assistência a este tipo de clientela, os
participantes do estudo apontaram que
as principais ações e intervenções
realizadas são: ECG; monitorização
cardíaca; coleta de enzimas cardíaca,
instalação de oxigênio; realização do
histórico breve; glicemia capilar e punção
de acesso venoso periférico de grosso
calibre;
Assistência de
Este artigo aponta o papel e atuação do
enfermagem: O manejo
enfermeiro (PS e UTI) na dor torácica:
do trombolítico
Avaliação inicial (característica da dor
estreptoquinase no
torácica e dos sinais e sintomas,
tratamento inicial ao
realização e avaliação do ECG, exame
paciente com infarto
físico) e nos procedimentos, tais como:
agudo do miocárdio
(oferta de o² em hipoxemia,
administração de trombolítico com
monitorização rigorosa e contínua);
Atuação dos Enfermeiros
Identificou-se que dentro da atuação do
na dor Torácica: Revisão enfermeiro frente à síndrome coronariana
Integrativa.
aguda destacam-se o cuidado
sistematizado individualizado;
conhecimento sobre exames e
medicações e aspectos de relação do
paciente com o agravo cardíaco na
perspectiva individual, socioeconômica e
psicológica.
A Abordagem da Dor
Este estudo proporcionou a avaliação
torácica pelo Enfermeiro
sobre a perspectiva do paciente com dor
em uma Unidade de
torácica relacionada ao atendimento do
Pronto Atendimento na
enfermeiro na classificação de risco. O
Visão do Paciente
protocolo de Manchester foi considerado
uma ferramenta facilitadora para a
avaliação da dor torácica e do tempo
adequado para cada tipo de atendimento.
E evidenciou ainda a necessidade de
educação e orientação quanto ao
processo de classificação e condução do
protocolo na triagem pelo enfermeiro.
Fonte: elaboração do próprio autor.

4. DISCUSSÃO
Em uma unidade de atendimento emergencial, um paciente que se encontra
com dor torácica torna-se preocupante, isso porque o seu grau de gravidade pode
desencadear repercussões hemodinâmicas. O estudo de Missaglia, Neris e Teixeira,
(2013), apresenta que 40-65% dos casos, a morte por IAM ocorre na primeira hora
de manifestação da doença e 80% dos casos ocorre nas primeiras 24 horas. Assim,
como forma de organizar e atender estes agravos de maneira equitativa e com

integralidade, o Ministério da Saúde em 2011, instituiu a linha de cuidado para
emergências cardiovasculares, dentro da Política Nacional de Rede de Urgência e
Emergência (RUE) (BRASIL, 2011).
É unânime nos artigos pesquisados a representação do papel e da atuação
do enfermeiro na assistência ao paciente com dor torácica, que vai desde a
assistência (avaliação, procedimentos e intervenções), educação em saúde,
gerência (dos serviços de emergência, da equipe multidisciplinar e de enfermagem)
e pesquisa (implantação de protocolos assistenciais com foco na qualidade).
Um dos principais objetivos do tratamento dos pacientes com dor torácica é
reduzir o atraso para identificação de pacientes com síndrome coronariana aguda a
partir da chegada do paciente em ambiente hospitalar, evitar liberação errônea de
pacientes com síndrome coronariana aguda e reduzir os custos hospitalares da
avaliação de pacientes com dor torácica (ORTIZ et al., 2010). Para tanto o
enfermeiro é peça fundamental, iniciando o tratamento ao paciente com dor torácica
sugestiva de isquemia cardíaca para instituir a terapêutica adequada no tempo-ouro
e prevenir comprometimento/isquemia miocárdica de grandes proporções, uma vez
que é um evento tempo dependente, já que quanto mais precocemente for
restabelecido o fluxo miocárdico, mais músculo será recuperado, maior a fração de
ejeção e menor a morbimortalidade (MAFRA; LODI-JUNQUEIRA; RIBEIRO et al,
2012).
Assim os estudos apontaram as primeiras ações que o enfermeiro deve
realizar junto ao paciente com dor torácica, sendo: a avaliação da dor, dos sinais e
sintomas e a realização do ECG (GUALANDE; DA COSTA; BORGES, 2014;
CAVEIÃO; BASSOS; MONTOZELI; VICENTIN, 2014; MISSAGLIA, NERIS e
TEIXEIRA, 2013), mostrando conformidade com o protocolo ministerial (BRASIL,
2011). Ele precisa ter destreza e rapidez em sua ação, autocontrole e facilidade na
comunicação para obter informações necessárias e criar condições favoráveis aos
cuidados primordiais. (FERREIRA; MADEIRA, 2011).
Dentre as manifestações mais comuns, pode-se citar a palpitação, dispneia,
fraqueza, vertigem, fadiga, dor epigástrica e sincope, onde a dor tem início na
mandíbula, estendendo-se para o umbigo, espalhando-se pelos braços, pescoço,
região posterior do tórax e estomago. Assim, é necessário que a intensidade da dor

seja avaliada, o que pode ser feito através de uma escala de dor, assim como sua
duração, intensidade, localização e sintomas associados (CAVEIÃO et al., 2014).
Mediante os critérios de evidência científica, o eletrocardiograma (ECG) deve ser
realizado em todo paciente com suspeita de SCA em até 10 minutos da admissão
hospitalar (Evidência I/B). Se disponível, o ECG deve ser realizado em ambiente
pré-hospitalar (Evidência I/B). E, se o ECG inicial não for diagnóstico, outro ECG
deve ser realizado após 5 a 10 minutos (Evidência I/B) (DAL SASSO, 2013).
O enfermeiro precisa apresentar habilidades para atuar com competência
técnica e científica distinguindo os sinais e sintomas da dor torácica de outras
emergências cardiovasculares, visto que o tempo é um fator determinante para o
prognóstico. Esse profissional deve atuar de maneira pré-estabelecida visando:
prioridade, rapidez, eficiência, alta qualidade e contenção de custos. Uma vez
estabelecido o grau de gravidade da dor torácica, um exame físico criterioso e
minucioso deve ser realizado (MARQUES, OLIVEIRA, LEITE e MACHADO, 2010).
Porém, para confirmar o diagnóstico é necessária a realização de exames para o
início das condutas médicas e o tratamento adequado. Tendo um protocolo de
atendimento implantado, a coleta de material para exames, bem como a realização
do ECG (eletrocardiograma), dispensa o pedido médico, podendo ser realizado no
início do atendimento pela equipe de enfermagem.
Segundo o protocolo nacional, em pacientes com IAM com supradesnível de
ST, o resultado da dosagem dos MNM (Marcadores de Necrose Miocárdica) não
deve ser aguardado antes da reperfusão miocárdica, para que não haja atraso no
início do tratamento. Temos, aqui, um nível de evidência (III/B) (Brasil, 2011; DAL
SASSO, 2013). Cabe ressaltar que, a alta demanda de pacientes que referem dor
torácica nos serviços de emergência associada à falta de condutas padronizadas de
enfermagem, podem gerar atrasos no atendimento (BEZERRA, BEZERRA;
BRASILEIRO, 2011).
Após esta primeira avaliação e conduta, o próximo passo já é distinguir entre
pacientes com SCA, aqueles com quadro de infarto agudo do miocárdio com supra
desnivelamento do segmento ST (IAMCSST); Estratificar o risco dos pacientes com
SCA; E iniciar o tratamento adequado da SCA de acordo com o diagnóstico e o
adensamento tecnológico do ponto de atenção onde o paciente se apresentar

(MAFRA, LODI-JUNQUEIRA e RIBEIRO, et al, 2012) e em todas estas ações está
presente o profissional enfermeiro como apontam os estudos de Gualande, Da
Costa e Borges (2014).
Outro fator importante apontado nos estudos de Santos (2016) e Marques,
Oliveira, Leite e Machado (2010) é o papel do enfermeiro quanto educador,
realizando a capacitação da equipe para o correto atendimento, das habilidades
técnicas, e da capacidade de avaliação rápida para tomada de decisão. É importante
salientar que o enfermeiro além de atuar no atendimento a esta clientela, também
deve realizar educação em saúde, visando à prevenção dos fatores de risco e a
informação, enfatizando a importância do atendimento imediato a partir do
surgimento do desconforto torácico, além de informar como acionar o sistema de
atendimento de emergência na presença desses sinais. Portanto, o enfermeiro
ocupa importante papel na equipe multiprofissional em todas as áreas de
assistência. Entretanto, durante o atendimento ao paciente com dor torácica, sua
atuação como líder, na tomada de decisão juntamente com a equipe de
enfermagem, merece preparo técnico e educação continuada (CAVEIÃO; SANTOS;
MONTEZELI et al., 2014).
O atendimento de emergência nas Unidades Hospitalares tem importante
papel na recuperação e manutenção da saúde do indivíduo. Recuperar a saúde e
mantê-la se estabelece com uma assistência à saúde de qualidade e equipe
multidisciplinar voltada para o indivíduo como um todo na sua integralidade,
atentando para aspectos que envolvem a atuação eficaz, rápida e com bom
conhecimento clínico e científico.
Os profissionais que prestam atendimento à saúde têm a responsabilidade
não só de organizar a informação, a educação e o treinamento do público, como
também de capacitar-se para atuar com competência técnica científica, ética e
humanística no cuidado e no tratamento dispensado. Pacientes e profissionais de
saúde devem trabalhar juntos no intuito de reduzir o intervalo entre o início dos
sintomas, a tomada de decisão e a iniciativa de procurar socorro.
O treinamento adequado dos profissionais de saúde e até mesmo do público
leigo no reconhecimento do IAM pode mudar o prognóstico da doença. No entanto,
mesmo seguindo criteriosamente todos os passos na avaliação e na emergência, de

pacientes com dor torácica, a doença arterial coronariana pode se manifestar com
um desfecho letal e sua reversão estaria relacionada não só ao tempo gasto até o
atendimento da vítima, mas também à extensão do miocárdio isquêmico e sua
estabilização elétrica (GUALANDE; COSTA; BORGES, 2014).
Conforme Smeltzer e Bare (2005) no cuidado emergencial de enfermagem
estima-se a prevenção de vida promovendo a restauração das funções biológicas
até que seja providenciado o cuidado definitivo. Portanto, faz-se necessário que os
profissionais de Enfermagem estejam capacitados, de maneira que o atendimento
seja feito de forma eficaz reduzindo a possibilidade de seqüela para o paciente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados aqui apresentados afirmam que o enfermeiro ocupa lugar de
destaque no atendimento aos pacientes com síndromes coronarianas agudas.
Portanto, é de fundamental importância o conhecimento da fisiopatologia desta
doença, a classificação de risco, as alterações clínicas e eletrocardiográficas, as
terapêuticas e cuidados específicos, além da habilidade no atendimento às
emergências cardiológicas. Reforça a questão quanto a padronização das condutas
de Enfermagem, utilizando-se protocolos específicos para a dor torácica com
evidências científicas, para prevenir condutas incorretas no tratamento e liberação
inapropriada dos pacientes.
Pode-se concluir também que o protocolo de atendimento a dor torácica faz
uma ponte entre o trabalho dos diferentes setores e profissionais, com foco no
cliente em risco, e ainda faz um elo de comunicação entre as equipes, diminuindo o
tempo de espera para realização de condutas e favorecendo o prognóstico de um
individuo.
Esta revisão de literatura fundamentará e subsidiará a idealização de um
amplo projeto com proposta de implantação de um protocolo de Dor Torácica em
uma cidade do interior do estado de Minas Gerais.
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O PODCAST COMO UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS
AULAS DE LITERATURA
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RESUMO
O objetivo desse trabalho é mostrar como a complementação do estudo com o Podcast visa à
facilidade de compreensão, neste caso, das obras literárias que são pedidas no âmbito do vestibular.
A leitura se torna crítica, contemplando a vida do autor e o contexto da época que foi escrita a obra,
tornando-a assim uma leitura de fácil compreensão tendo em vista os dias atuais. O Podcast permite
o estudo em qualquer lugar, não restringindo o estudante a apenas um lugar como uma sala de aula.
O projeto foi aplicado no terceiro ano do ensino médio, tendo como subsídio a utilização de obras que
foram pedidas pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), visando à leitura e à
compreensão das obras escolhidas.
Palavras-chave: Tecnologia; podcast; literatura; vestibular.

ABSTRACT
The objective of this work is to show how the complementation of the study with Podcast aims
at the ease of understanding, in this case, the literary works that are requested in the scope of the
vestibular. Reading becomes critical, contemplating the life of the author and the context of the time
the work was written, making it an easy-to-read reading in view of the present day. Podcast allows for
study anywhere, not restricting the student to just one place like a classroom. The project was applied
in the third year of high school, using as a subsidy the use of works that were requested by the
University Foundation for the Vestibular (Fuvest), aiming at reading and understanding the chosen
works.
Keywords: Technology; podcast; literature; vestibular.

1. INTRODUÇÃO
A utilização de aplicativos e ferramentas tecnológicas está cada vez mais
presente na vida dos estudantes. No cenário atual, o aluno não depende apenas do
professor para obter conteúdo e conhecimento, pois este novo papel do professor é
o de mediador do processo de ensino e aprendizagem. Cabe ao aluno interessar-se
por descobrir novos caminhos por meio de uma ferramenta tecnológica.

Com

apenas um toque, os alunos podem conseguir descobrir e ver algo que seja do
interesse dele, de forma autônoma e rápida. Para acompanhar a modernidade e
manter o interesse dos alunos, a utilização da tecnologia tornou-se necessária para
o professor em sala de aula.
No Brasil, a utilização de novos recursos está em crescimento e juntamente
com isso surgem as novas metodologias, sendo assim, as mudanças na forma de se
aplicar uma aula e a forma pela qual o aluno aprende não podem ser ignoradas. Os
professores mais experientes precisam estar receptivos às novas mudanças e
inovações, o mundo está globalizado e conectado e é preciso acompanhar isso. Os
novos professores já entram no mercado de trabalho com uma prática pedagógica
mais atualizada, tecnológica e dinâmica.
A tecnologia na educação torna o processo de ensino-aprendizagem mais
visível, mais amplo e mais objetivo, assim sendo, o aluno sente-se estimulado e
desafiado a uma nova experiência, além de que, dependendo dos recursos
utilizados e da forma que o professor os utiliza, é possível mais interação dos
alunos, rápida absorção do conteúdo e desenvolvimento de novas competências e
habilidades.
Tendo em vista o contexto apresentado, vê-se a necessidade da inovação
dos instrumentos que dão suporte ao ensino, principalmente ao considerarmos o
perfil do estudante. Em vista disso, o uso do podcast é uma alternativa para
trabalhar temas relevantes aos alunos, mas que exigem o despertar de sua
motivação, como o cultivo do hábito da leitura. Visando tal necessidade, o podcast
pode ser uma alternativa para o desenvolvimento e debate de temas relacionados à
leitura dos clássicos da literatura brasileira.
Os temas discutidos podem ser diversos e assim como qualquer inovação é
possível realizar diversas adaptações literárias, geralmente são realizadas em grupo

e de forma colaborativa.
1.1.

Mídias em sala de aula

A nova geração cresce em um universo em que a tecnologia faz parte de seu
cotidiano, não sendo necessária a mesma adaptação que outrora seria necessária.
Em sua formação o indivíduo já cresce em um ambiente social no qual a todo o
momento tem acesso a recursos e materiais tecnológicos. Isso dá indícios da
necessidade de mudanças na forma de ensinar e de aprender.
Essas reflexões críticas sobre o próprio ato de educar estão
proporcionando novas propostas para pesquisas, tanto na área de
Comunicação quanto na área da Educação, que pressupõem uma prática
mais

socializante.

Uma

tendência

predominante,

conforme

indicam

MERCADO (1999) MARQUES DE MELO, BOTÃO (1999) e SILVA GUIDI
(1998), tem sido de trabalhos integrados. (p.39)

A técnica é importante, mais um aluno ou professor socializado é que a
sociedade necessita, ambas precisam atuar em um contexto comunicativo em que
vivemos. Não perder de vista essa perspectiva situa o professor em análises que
podem ser compartilhadas e aprofundadas com os alunos. O que percebemos é que
atuação do professor tem uma relevância cada vez maior, só que numa perspectiva
que implica ordenar e sistematizar as ideias que circulam em sala de aula.
O modo como o professor trabalha as mídias em sala é que poderá definir a
importância de uma prática educomunicativa. Portanto, não basta utilizar os recursos
tecnológicos se não souber os objetivos que pretende atingir, a clareza das
atividades, são importante para o sucesso do uso das mídias em sala de aula.
Segundo MERCADO (1999,53), não basta apenas treinar os professores a
utilizar as mídias sem a criticidade necessária em sala de aula, os alunos precisam
ter o desenvolvimento crítico, portanto a capacidade e habilidade do professor
também são importantes. Como bem sabemos, o professor já não tem o papel
somente de falante, mas o aluno também tem esse papel que por sinal é
importantíssimo explorar ainda mais a comunicação entre eles e com eles.
Todos têm uma parcela de contribuição, não só na escola, mas fora dela

também, a escola precisa estar receptiva a projetos que envolvam a tecnologia. No
âmbito escolar, é necessário que a escola e, principalmente, os professores se
adaptem aos novos recursos e à tecnologia e mantenham-se sempre atualizados, de
modo que Nogueira (2015) discorre:
Percebe-se um rápido desenvolvimento da informática. Se o
profissional da educação pretende promover uma adaptação da escola ao
mundo tecnológico digital, são necessárias atualizações constantes dos
conhecimentos. Nesse sentido, precisa-se refletir e teorizar sobre a prática,
torná-la significativa. (NOGUEIRA, 2015, p. 299).

Uma prática mais significativa é proporcionar condições ao aluno momentos
no processo de ensino-aprendizagem mais consciente, ou seja, o professor precisa
ter estratégias pedagógicas para ensinar com ferramentas tecnológicas. Para isso, a
disposição do professor em aprender, precisa ser flexível sempre.
As mídias em sala de aula nada mais são que uma forma do professor
provocar a interação do aluno não apenas com a tecnologia, mas com o próprio
professor e o conhecimento compartilhado. A tecnologia serve de ferramenta para a
mediação do professor, possibilitando, quando bem empregada, a construção de um
cenário educacional em que o aluno se torna protagonista de seu próprio
conhecimento.
No âmbito escolar, a tecnologia pode ser porta de entrada para o
desenvolvimento da autonomia do aluno, porque o professor utiliza-se de estratégias
para ter acesso ao conhecimento prévio do aluno, como forma de mediar um
conteúdo mais próximo à sua realidade, resultando assim em uma aula mais
interativa e motivadora. Isso permite que o aprendizado continue além dos muros
escolares.
A tecnologia deve ser utilizada como um suporte para o conhecimento e
embora haja diferentes níveis de domínio tecnológico, professor e aluno devem
assumir os papéis de aprendizes e ensinantes. Nesse sentido, não basta a
tecnologia, é preciso a compreensão do seu uso e de como utilizá-la.
A mídia procura abordar criticamente a estratégia pedagógica do professor,
problemas em sala de aula requer soluções, mas não qualquer solução, o visão do

professor em sala é muito importante, pois por meio desses problemas no cotidiano
dos alunos, fará com que a criatividade, conhecimento de mundo do professor seja
aplicado em sala.

1.2.

Podcast

O Podcast é uma mídia de transmissão de informações por meio de áudio e
vídeo, cuja compreensão de usos na educação ainda está em processo de emersão.
Em que, Carvalho (2009) explica que:
O termo podcast resulta da junção dos termos ipod (dispositivo de
reprodução de áudio/ vídeo da Apple) e broadcast (método de transmissão
ou distribuição de dados), onde um ficheiro áudio é denominado de epidose
(episódio). Enquanto o termo podcast identifica o produto, o termo
podcasting caracteriza a emissão através da Internet (CARVALHO, 2009).

E com base nisto, a grande maioria dos alunos têm um dispositivo de
reprodução de áudio, não sendo uma ferramenta complexa de se aplicar em sala de
aula. É importante salientar que o Podcast pode ser um auxílio eficaz para o
professor, trabalhando as competências ler, escrever, ouvir e falar, por meio disso
suas habilidades são exploradas.
Sendo assim a complementação do estudo com o Podcast visa à facilidade
de compreensão, neste caso, das obras literárias que são pedidas no âmbito do
vestibular. A leitura se torna crítica, contemplando a vida do autor e o contexto da
época em que foi escrita a obra, tornando-a assim uma leitura de fácil compreensão
tendo em vista os dias atuais. O Podcast permite o estudo em qualquer lugar, não
restringindo o estudante a apenas um lugar como uma sala de aula. Essa facilidade,
da tecnologia na educação faz com que o professor tenha subsídios em sala de
aula, basta disponibilidade para o conhecimento que cada vez avança sem parar.
“Acreditamos que é através do uso deste tipo de ferramentas que os alunos se
apropriam “da facilidade de publicar e de interagir na Web através das ferramentas
disponibilizadas na Web 2.0” (CARVALHO, 2007, p.35)”
Uma das estratégias que beneficia o professor é usar ferramentas do dia a
dia do aluno para favorecer ambas as partes. O aluno se sente mais a vontade em

participar de uma aula mais interativa e sente a proximidade com o professor. O uso
de tecnologias quebra o paradigma de que o professor somente é o gerador do
conhecimento, possibilitando assim o protagonismo do professor e aluno.
Ao utilizar o Podcast, o professor alia informações, entretenimento,
dinamismo e rapidez ao processo de ensino-aprendizagem. A eficácia dessa troca
de informações só tem a favorecer a sala de aula, a abordagem desses processos
entusiasma o grupo todo, trazendo consigo encorajamento não somente em uma
disciplina,

mas

também

o

envolvimento

de

outras

que

trabalhará

a

interdisciplinaridade.

2. METODOLOGIA
Observamos a necessidade dos alunos em desenvolver novas formas de
estudo além da sala de aula e que pudessem ser realizadas em grupo e divulgado
para os demais colegas, para também ajudá-los no estudo. Em vista disso, o projeto
foi desenvolvido com alunos do terceiro ano do ensino médio, tendo como subsídio a
utilização de obras que foram selecionadas pela Fundação Universitária para o
Vestibular (Fuvest), visando à leitura e à compreensão das obras escolhidas, que
foram: Capitães da Areia, Iracema, O Cortiço e Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Iniciamos com a explicação do projeto para a sala. Após a apresentação a
sala foi dividida em grupos e foi apresentada a lista de livros obrigatórios para as
seleções de 2017, 2018 e 2019, divulgada pela Fuvest (que seleciona alunos para a
USP – Universidade de São Paulo). Os grupos escolheram as obras com as quais
iriam trabalhar, e não podiam ser repetidas entre eles. Em seguida, foi apresentado
para eles o que é um Podcast, como seria desenvolvido e em qual mídia seria
postada.
Os alunos, de acordo com o livro escolhido, pesquisaram na escola (junto
com os recursos fornecidos como sala de informática e biblioteca) análises e
resumos, já que a leitura das obras ocuparia um tempo extraclasse. Após a pesquisa
foi realizada uma discussão orientada por nós pesquisadores do PIBID, cujo foco foi
dado às características do período literário, do estilo da escrita do autor e a época
em que a obra foi escrita, comparando com o período atual.
Após a compreensão e desenvolvimento do pensamento crítico foi elaborado

um roteiro para esclarecer o que foi abordado na gravação do podcast. Assim, após
a gravação, ela será transmitida na rádio da escola e publicada na página do
YouTube da escola.

3. RESULTADOS
Foi aplicado um questionário para ter fundamentação aos resultados obtidos
para saber o nível de aprovação quanto ao projeto aplicado.

Você gostou do projeto
Podcast?

Sim
Não

Com esse gráfico pode-se perceber que o projeto foi bem recebido pelos
alunos e que de alguma forma despertou um interesse pelo trabalho.

Foi importante esse
projeto?

Sim
Não

Nesse gráfico observa-se que o projeto foi importante para eles e que tiveram
reconhecimento de que novas habilidades foram desenvolvidas.

Foi relevante esse projeto como
auxilio para o seu conhecimento?

Sim
Não

A relevância desse projeto foi perceptível através das respostas dada por
eles, que além do sim discursaram sobre sua experiência com o trabalho realizado.
Como por exemplo: “sim, porque aprendi mais coisas que não sabia e que são
importantes para minha vida”, outro disse “muito, eu levo comigo hoje essa história
como modo de aprendizado para minha vida”.
Constamos uma construção no aluno de uma consciência mais crítica no
momento do estudo e evidenciou as diversas formas existentes para estudar,
ajudando-o a desenvolver a oralidade e interesse pela leitura. Comprovou que as
novas tecnologias e plataformas podem auxiliar na compreensão e desenvolvimento
do aluno.

4. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que com a aplicação do projeto foram desenvolvidas nos
alunos diversas habilidades: leitora e escritora que poderá ser aplicado em diversos
contextos como: na realização das provas, com uma conscientização mais crítica,
despertando assim o interesse pela leitura com mais atenção, pois a discussão
sobre as obras fez com que sua criticidade seja aflorada e por meio da mesma se

preparem para a tomada de decisão em meio a uma sociedade globalizada.
O entusiasmo dos alunos em um simples ato de ler as obras aplicadas foi um
objetivo alcançado, além de competências como a escrita e oralidade foram
desenvolvidas neles. Vale a pena ter na educação esse viés, o Podcast, uma
simples ferramenta que pode contribuir para um bem comum: o direito ao
conhecimento.
A interatividade comunicativa foi alcançado, sabendo que o intuito do projeto
foi deixar os alunos confortáveis com que estavam fazendo, e mostrar que o uso da
tecnologia pode sim auxiliar no conhecimento, no diálogo, na dinamicidade.
O respeito entre os alunos foi notável, pois cada um respeitavam as opiniões
dos outros sem interromper a conversa durante a gravação, o senso crítico foi
trabalhado sem dúvidas e esse projeto mostrou a eles que têm a capacidade e
habilidades de abordar assuntos analíticos.
Um projeto que não teve recursos de primeira qualidade, apenas um celular,
mas a aceitação entre os alunos foi garantida. Isso nos faz acreditar na Educação,
não importando se foi um aluno ou mais alcançados, mas ação gera mudanças.
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RESUMO
Tendo em vista que os alunos têm dificuldade em realizar uma leitura eficaz, é importante
incentivar aos alunos a lerem utilizando novas abordagens; por isso esse projeto se propõe a usar a
tecnologia por meio da criação de um podcast produzindo conteúdos relacionados à literatura. Ao
utilizar esta técnica, a aprendizagem realiza-se de uma maneira mais atrativa e dinâmica, pois os
alunos tornam-se protagonistas de suas narrativas e leituras. As obras literárias produzidas por meio
de podcasts poderão ser adaptações tanto de enredos como de linguagem, pois assim atrairão os
alunos para realizarem leituras e produções textuais de acordo com o público-alvo que são outros
jovens.
PALAVRAS-CHAVE: Podcast, adaptações literárias, tecnologia, novas vozes.

ABSTRACT
Because students find it difficult to read effectively, it is important to encourage students to
read using new approaches; so this project proposes to use technology through the creation of a
podcast producing content related to literature. By using this technique, learning is performed in a
more attractive and dynamic way, as students become protagonists of their narratives and readings.
The literary works produced through podcasts may be adaptations of both plot and language, as this
will entice the students to perform readings and textual productions according to the target audience
that are other young people.
KEYWORDS: Podcast, literary adaptations, technology, new voices

1. INTRODUÇÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação proporcionadas pela web
estão a cada dia mais inseridas em nossas atividades cotidianas, sejam elas
profissionais ou de entretenimento. Elas são as responsáveis por criar novas formas
de convivência e interação entre as pessoas, inserindo-as em um novo ambiente
social. No ambiente escolar, sua utilização, por vezes, é vista como renovadora das
práticas de ensino-aprendizagem, uma vez que os dispositivos tecnológicos atraem
os jovens e provocam a dispersão quando os recursos utilizados são quadro e giz. O
desenvolvimento de novas tecnologias levou para a sala de aula a possibilidade do
uso de ferramentas que, até então, surgiram para divertir e entreter. As formas
tradicionais de ensino deixaram de ser únicas no mundo globalizado, onde novas
tecnologias surgem a todo o momento. É neste contexto, que a Internet aparece
como instrumento de acesso pelos alunos dentro e fora da sala de aula. As várias
mídias integradas em sala de aula, como meios de comunicar e fazer aprender, são
mais um desafio que quando enfrentado pode ou não potencializar os bons
resultados no trabalho pedagógico.
A Internet possibilita a inserção de seus participantes em diferentes práticas
sociais e discursivas, as quais também requerem um novo perfil de professor
mediador de conhecimentos. Dessa maneira, o professor precisa assumir a real
função de mediador e de colaborador das interações que acontecem no ciberespaço
para gerar aprendizagem e, assim, suprir as necessidades dos alunos com novas
formas de interação social e de aprendizagem. O termo podcast resulta da junção
dos termos ipod (dispositivo de reprodução de áudio/ vídeo da Apple) e broadcast
(método de transmissão ou distribuição de dados), onde um ficheiro áudio é
denominado de epidose (episódio).
Enquanto o termo podcast identifica o produto, o termo podcasting caracteriza
a emissão através da Internet (Carvalho, 2009b). “Por ser uma tecnologia
relativamente nova, com inúmeras possibilidades a serem exploradas, o termo
continua ainda muito associado à disponibilização de programação musical que
esteve na sua origem”. No entanto, esta realidade tende a alterar-se uma vez que os
podcasts estão a serem utilizados nos mais variados contextos com os mais
variados fins. Embora seja a nível pessoal e empresarial que se encontram mais

podcasts (disponibilizando o conteúdo de reuniões, telejornais, programas de
carácter científico ou de entretenimento), o contexto educacional começa a ser alvo
do interesse de muitos docentes que reconhecem nesta ferramenta uma excelente
oportunidade de transmitir conteúdos e, assim, ganhar tempo real para acompanhar
os alunos de forma individualizada. O podcast surge então como uma tecnologia
alternativa de auxílio ao ensino.
No Ensino médio, os alunos são convidados a ler as obras literária,
denominadas como os clássicos da literatura, porém como se encontram escritos em
uma linguagem mais antiga, os jovens têm muita dificuldade no vocabulário, o que
acaba contribuindo para a ruptura da leitura. O objetivo desse projeto é fazer com
que os alunos ao lerem uma obra literária, façam a sua adaptação no enredo e na
linguagem, tornando a obra mais acessível e facilitando a leitura aos demais jovens.
Ou seja, a partir de um problema apontado pelos jovens para a desistência de fazer
uma leitura das obras literárias, é proposta uma solução: adaptar as obras para que
mais jovens possam lê-las por meio da criação de podcasts. O podcast também
ajudará os alunos a identificarem os gêneros orais e escritos e observar suas
diferenças e desenvolver diferentes gêneros de oralidade. Desenvolverá também
atenção do aluno, pois ao ler os textos para que o podcast seja gravado, será
necessária atenção a cada pontuação, entonação da voz, para que sejam
percebidas as emoções das personagens das obras, assim como a percepção para
dar

continuidade

a

troca

de

personagens

ou

de

assunto.

O podcast como ferramenta educativa, poderá incentivar o aluno a participar do
processo de aprendizagem desenvolvendo as habilidades necessárias ao mundo
contemporâneo.

Também apresenta um auxílio aos alunos portadores de

deficiência visual, conseguindo assim ouvir as obras literárias, explicações de todo
o conteúdo necessário para desenvolver o conhecimento e o rico uso da tecnologia
a favor da educação.
Segundo Nova e Alves (2003, p.26), “toda aprendizagem é mediada por
instrumentos e signos e o papel do mediador é fundamental para o desenvolvimento
de novas funções cognitivas, sociais e afetivas”.
Ao longo do tempo, os instrumentos à disposição desse professor-mediador
vêm se diversificando, com a incorporação das tecnologias de informação e

comunicação aos processos educativos.
Esse movimento é natural, haja vista a inter-relação entre comunicação e
educação – como defende Patrício (2001), educar envolve necessariamente
interagir, e a interação só acontece na comunicação.
O princípio educativo, portanto, é inerente aos meios de comunicação, que
só se realiza com a existência de um receptor nunca passivo, pois que interagindo
com uma mensagem portadora de sentidos e geradora de mediações. As
discussões sobre a relação entre mídia e educação começam nas décadas de 1930
e 1940 e crescem também os debates a respeito da ascensão dos meios de
comunicação no século 20. A mídia escrita, o rádio e após a televisão começam,
cada vez mais, a fazer parte da vida das pessoas e, a partir daí, passam a interferir
no processo ensino/aprendizagem. A difusão da tecnologia da informação já está
influenciando de diferentes formas a educação na escola. Às vezes tem-se a
sensação de que há uma oposição entre mídia e educação; que a mídia não é o
meio apropriado para educar, que ela não desempenha; Cada vez mais, crianças e
adolescentes passam um tempo maior em frente à televisão, computador e utilizam
o celular, superando o tempo a que se dedicam realizando as lições de casa, lendo,
ou fazendo alguma atividade física. Há casos em que passam mais tempo
usufruindo desses meios do que em instituições de ensino. Segundo Arnaldo:
As crianças estão mais familiarizadas com as tecnologias do que os
próprios pais, além de conhecerem a programação de TV, dominam o uso
da tecnologia e, em geral, aprendem tudo sem auxílio de um adulto.
Segundo a maioria dos estudos e pesquisas, as crianças não são nem
espectadores, nem ouvintes, nem usuários passivos da mídia. A maioria
dos estudos [...] enfatizou que as crianças têm uma abordagem ativa da
mídia; elas abordam a mídia com sua “história pessoal”, com “as
construções sociais” que cultivaram na família, na comunidade e em
ambiente jovem. [...] (ARNALDO, 2002, p.448).

Estes autores, entre tantos estudiosos preocupados com a análise dos
diferentes efeitos do impacto da tecnologia na sociedade e na educação, apontam
para o essencial da questão: as tecnologias são mais do que meras ferramentas a

serviço do ser humano. Ao interferir nos modos de perceber o mundo, de se
expressar sobre ele e de transformá-lo, estas técnicas modificam o próprio ser
humano em direções desconhecidas e talvez perigosas para humanidade.
Considerando-se o entendimento de Paulo Freire (1971), para o qual a educação
não se resume à escolarização, observa-se que, na prática que ocorre fora dos
bancos escolares, o uso brasileiro de uma tecnologia recente poderia configurar uma
nova esfera educativa. Faz-se referência ao podcast, tecnologia que consiste em um
“modo de produção/disseminação livre de programas distribuídos sob demanda e
focados na reprodução de oralidade, também podendo veicular músicas/sons”
(Freire, 2013a, p. 47).
O podcast é geralmente distribuído pela internet por meio de arquivos sonoros
MP3, todavia sua modalidade para surdos, que se trata da reprodução parcial da
oralidade dos programas por meio da transcrição de suas falas.
De fato, alguns autores abordam a questão com bastante intensidade,
mostrando que os veículos de comunicação e, inclusive, a Internet, integram o dia a
dia das crianças.
Entretanto, no que se refere a contribuição da comunicação no processo de
ensino e aprendizagem, há de se afirmar que os recursos tecnológicos já são
ferramentas indispensáveis aos comunicadores e às escolas também. Há
instituições de ensino que chegam até mesmo a trazer para escola estúdios de rádio
e vídeo, além de outros laboratórios visando estreitar ainda mais a relação mídia e
educação.
Os meios digitais potencializam o ensino em sala de aula e quanto mais
acessível, rápida e dinâmica for a ferramenta, melhores serão os resultados obtidos.

2. METODOLOGIA
A partir das dificuldades dos alunos em realizar a leitura das obras literárias
exigidas pela professora, o Podcast seria um vínculo fundamental de conhecimento
e algo atrativo que convidaria os alunos a conhecer as obras de literatura realizadas
por meio dessa tecnologia.
De início foram escolhidas duas obras literárias: “Vidas Secas” – Graciliano
Ramos e “Iracema” – Jose de Alencar. Nestas obras selecionamos trechos

importantes para que a partir da leitura, os alunos realizassem resumos com o
objetivo principal desenvolver uma adaptação dos atos e diálogos dos personagens,
assim exercitando a escrita e a leitura.
Depois dos resumos adaptados e corrigidos pelos alunos de graduação do
curso de Letras UNIFATEA/ bolsistas PIBID. Os alunos do 3° ano do Ensino Médio
reunidos na sala de leitura iniciaram a gravação das obras com a utilização de um
celular como suportes tecnológicos para gravação dos Podcasts, para finalização
desse projeto, desenvolveram um CD e realizaram a edição das vozes para a
gravação no CD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a execução do projeto, percebemos que os alunos estavam estimulados
a conhecer novas obras literárias e fazer outras adaptações utilizando a tecnologia
podcats. Notou-se o engajamento dos discentes na realização dessa proposta.
A partir disso o uso de podcast na área da educação possibilita utilizar a
tecnologia onde proporciona possibilidades educativas ímpares de diálogo a partir
de novas falas e escutas as vozes ignoradas nas mídias, em múltiplas situações
sociais e, diversas vezes, na própria escola.
Seguem abaixo as capas dos Cds produzidas pelos alunos para a gravação
Podcast.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a utilização de podcast no cenário escolar no Brasil é um
movimento tímido e não muito reconhecido. Cabe ao educador realizar propostas
diversificadas e inovadoras, por isso o podcast pode ser uma ferramenta de auxílio
para desenvolver as habilidades de leitura, escrita e compreensão nos alunos.
O podcast como ferramenta educativa, poderá incentivar o aluno a participar
do processo de aprendizagem desenvolvendo as habilidades necessárias ao mundo
contemporâneo. Também apresenta um auxílio aos alunos portadores de deficiência
visual, conseguindo assim ouvir as obras literárias, explicações de todo o conteúdo
necessário para desenvolver o conhecimento e o rico uso da tecnologia a favor da
educação.
O uso dos Podcasts em ambiente escolar busca complementar o processo

ensino aprendizagem, proporcionar uma inovação na escola e ir além dos livros,
cadernos e apostilas, ou seja, dos meios tradicionais de ensino.

Os Podcasts podem ser utilizados com o objetivo de usar as Tecnologias da
Informação e Comunicação na construção de produtos vindos de educadores,
educandos e toda a comunidade escolar, além de proporcionar um aprimoramento
dos conhecimentos a respeito da linguagem radiofônica.
A inovação tecnológica não pode ser traduzida em inovação pedagógica,
evoluir tecnologicamente pode servir de aparato aos meios tradicionais de ensino. A
escola, por vezes, tem sido considerada resistente a aceitação de meios e materiais
que não são impressos.
O Podcast surge como uma afronta a esta tendência e passa a dar novas
perspectivas ao sistema educativo. “Se no passado a incorporação dos meios
audiovisuais no ensino não teve o impacto esperado, considera que não será assim

com a Internet e as tecnologias digitais” (CARVALHO; MOURA, 2005, p.04). Porém,
é preciso estar ciente de que produzir um bom Podcast não é algo tão simples, é
necessária pesquisa, conhecimento da técnica e uma grande gama de informações
para suprir as necessidades do ouvinte e não deixar dúvidas ou lacunas a respeito
do assunto.
O Podcast, assim como qualquer outro meio de comunicação, exige atenção
com relação a informação que está sendo veiculada afinal, o dono pode vir a se
tornar um formador de opinião. Os processos posteriores às gravações também
foram sendo percebidos como instâncias aptas à prática da cooperação via podcast.
Nesse cenário, constatou-se que a divisão da edição seria capaz de propiciar o
trabalho em conjunto para o melhoramento dos conteúdos produzidos. Tal partilha
de atribuições também demonstrou a possibilidade de ser aplicada na transcrição
dos programas voltados para o desenvolvimento de podcasts para surdos, inserindo,
assim, as práticas orientadas pelos pensamentos aqui desenvolvidos em uma esfera
educacional inclusiva.
Percebe-se que também numa atividade como a desenvolvida neste projeto
com o uso de Podcast, o envolvimento dos educandos neste processo de
construção e aprendizagem, pode levá-los a entrar no mercado de trabalho, ou que
se identifiquem com atividades relacionadas ao jornalismo e/ou marketing,
programas e trecho de programas para rádios escolares, comunitárias entre outras.
Como tivemos a oportunidade de constatar, o uso de podcast em contexto
sala de aula provoca um maior interesse na aprendizagem dos conteúdos e a
particularidade de poder ouvir, tantas vezes quanto se desejar, o mesmo episódio ou
outros, permite aos alunos compreenderem melhor o conteúdo abordado.
Concluímos, portanto, que é enorme a diversidade de podcasts que se podem criar
e que exigem muito empenho ao professor, mas cremos que vale a pena
experimentar!
Como refere Carvalho (2009b), “se [o professor] fizer umas sínteses, explicar
um conteúdo que não ficou muito claro porque a aula acabou, clarificar um exercício
complexo […] analisar obras literárias, os seus alunos vão apreciar o esforço! ”
(p.11) e os nossos alunos merecem!
Face a estas possibilidades muito se vai alterar “na forma como interagimos

com o conteúdo e como comunicamos, sendo o mais importante criar situações que
envolvam os alunos na aprendizagem, que os ajudem a desenvolver o pensamento
crítico e que os preparem para a tomada de decisão, numa sociedade globalizada e
concorrencial, e algo atrativo que chame a atenção do seu aluno”.
A escola tem sofrido como um espaço desvalorizado e às vezes são práticas
pedagógicas que desmotivam nosso aluno. Acreditamos que as novas tecnologias
são instrumentos importantes para a quebra desse paradigma. Com o uso desses
novos meios são responsáveis pelo "reencantamento da escola", no entanto, é
necessário que os docentes se adequem a essa necessidade e reformulem seu
fazer pedagógico tendo em vista a transformação da educação.
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RESUMO
Este trabalho se apresenta como uma ação inicial de um projeto que visa uma reorganização
da coleção zoológica do laboratório de biologia animal do UNIFATEA. Tal motivação se ancora
principalmente no fato das coleções zoológicas se apresentarem como ferramentas cruciais para um
pleno raciocínio prático em diversas áreas da biologia, além de serem materiais com um amplo
potencial para o desenvolvimento de pesquisas científicas. A reorganização da coleção de
vertebrados iniciou-se pelo grupo de amniotas, sendo analisados recipientes de armazenamento, feita
a identificação da família taxonômica dos espécimes e posteriormente desenvolvido um padrão de
identificação e organização dos recipientes em relação ao espécime nele contido. Sobre a situação
dos recipientes notou-se inúmeros problemas que podem acarretar na má conservação do material
biológico. A identificação prévia levantou a presença de 26 famílias divididas entre as três classes
constituintes dos amniotas. Um plano de padronização dos recipientes já se encontra em curso.
Palavras-chave: Curadoria; Aves; Répteis; Mamíferos.

ABSTRACT
This work presents itself as an initial action of a project that aims at a reorganization of the
zoological collection of the animal biology laboratory of UNIFATEA. This motivation is mainly rooted in
the fact that zoological collections are presented as crucial tools for a full practical reasoning in several
areas of biology, besides being materials with a broad potential for the development of scientific
research. A reorganization of the collection of vertebrates was initiated by the group of amniotes,
Identification of the taxonomic family of the specimens and subsequent to the standard development
and identification of the receptors in relation to the specimen contained therein. Concerning the
situation of the containers, there were many problems that could lead to poor conservation of the
biological material. The previous identification raised the presence of 26 families divided among the
three classes of amniotes. A container standardization plan is already in progress.
Keywords: Curadory; Birds; Reptiles; Mammals.

1. INTRODUÇÃO
Desde que a espécie humana se agrupa em forma de sociedade, a produção
de conhecimento apresenta-se como um aspecto formador de sua existência
(BITTAR; FERREIRA, 2012). Tal característica garante ao homem a capacidade de
formar representações internas de seu meio ambiente, de modo a alterar seu
comportamento adaptativamente (DAMASIO, 1999). Nesse contexto, tem sido
expresso como necessária: a compreensão da natureza, da sua constituição, das
leis de regulação dos seres vivos e do papel do próprio homem como parte dela.
Sendo essas compreensões cruciais para que se tracem estratégias de
sobrevivência da espécie humana, assim como para saciar a alta demanda por
informação proveniente do potencial cognitivo que surgiu nessa espécie.
Embora o conhecimento sobre os seres vivos e o ambiente ao redor possa
ser observado desde os primeiros registros do homem, como em pinturas rupestres
que já descreviam táticas de caça, composição de fauna e domesticação de animais
silvestres (SILVÉRIO, 2013), foi somente com Aristóteles que o estudo da então
chamada história natural apresentou concepções científicas que buscavam as
causas e ordem na natureza (BOUTREAUX, 1914).
Vale ressaltar, o processo evolutivo de transição do conhecimento humano
puramente narrativo - que surgiu por volta do paleolítico, para um conhecimento
científico mais recente. O conhecimento científico atual embasa-se em tecnologias
de memórias externas como a própria escrita, publicações científicas, diagramas,
matemática esotérica e símbolos técnicos entre outras formas simbólicas de
transmissão. Sobretudo, visa universalização do saber por maior objetividade, menor
variação, além de uma exposição a reexames e modificações, quando necessárias
(DOW, 2006).
Ainda hoje, tanto o fluxo de informações, a produção de conhecimento e os
seus métodos de transmissão são considerados como pautas principais para a
manutenção da estabilidade da sociedade humana (CRUZ; PACHECO, 2004).
Sendo o processo de ensino/aprendizagem em escolas, universidades e outras
instituições de ensino, uma das práticas sociais elementares para sua manutenção
(HARGREAVES, 2003).
A Biologia ou Ciências Naturais destacam-se como áreas primordiais a essa

abordagem. Nos últimos séculos, os conhecimentos sobre a história natural têm se
desenvolvido, ampliando questionamentos, por conseguinte, revisões de conceitos
altamente arraigados em alguns grupos sociais humanos (ASIMOV, 1993; FRIDMAN
e FRIELDLAND, 2000).
Pesquisas científicas sobre os organismos vivos em áreas como: evolução,
ecologia, fisiologia, anatomia, genética, biotecnologia têm avançado. Emergindo a
necessidade do uso de inúmeras ferramentas e recursos didáticos para a
transmissão (ensino/aprendizagem) eficaz dos conhecimentos já obtidos (VIEIRA et
al., 2009).
Nesse

contexto,

merecedora

de

destaque,

as

coleções

biológicas

representam uma ferramenta já usada há tempos e que ainda continuam prestando
grande favorecimento à pesquisa e ao ensino/aprendizagem. Principalmente, por
apresentar características insubstituíveis à geração do conhecimento, mesmo frente
aos recursos de tecnológico de ponta. Destacam-se, neste contexto, o conhecimento
adquirido pelo estudo das coleções zoológicas.
Conforme definido por Martins (1994), as coleções zoológicas são um
conjunto ordenado de espécimes mortos ou partes corporais, devidamente
preservados - servem como arquivos ou fontes disseminadoras da diversidade
biológica de uma ou mais regiões estudadas, auxiliando beneficamente o trabalho
de cientistas, pesquisadores e discentes (PEIXOTO, 2012).
Ainda, compreendem amostras de faunas extintas, servindo como bancos
genéticos onde os tecidos são armazenados para novos estudos (POLISELI;
CHRISTOPFFERSEN, 2012). Vem se apresentando como ferramentas para
instituições de ensino, onde servem como importante subsídio para as aulas práticas
dos cursos de Ciências Biológicas e áreas afins - como também são utilizados em
atividades de caráter extensionista para aproximações didáticas junto as instituições
de ensino fundamental e médio, por meio de empréstimos, doações ou visitações
(PEIXOTO, 2012).
Outro fator que deve ser destacado sobre as coleções zoológicas é são suas
representações como legado cultural de determinadas regiões (POLISELI;
CHRISTOPFFERSEN, 2012). Sendo utilizadas tanto para o entendimento
biogeográfico, como para um compartilhamento de materiais endêmicos de regiões

distintas para estudos e comparações.
Zaher e Young (2003) destacaram ainda que essas coleções desempenham
um papel importante na formação profissional em várias carreiras, propiciando uma
qualificação

crescente

para

que

se

enfrente

o

grande

desafio

de

um

desenvolvimento sustentável, constituindo um elemento essencial de dados para
estudos de impacto ambiental.
Entretanto, para que uma coleção zoológica desempenhe suas esperadas
contribuições deve ser considerado alguns cuidados especiais, como por exemplo,
sua organização, conservação e constante manutenção.
Em relação à organização de coleções biológicas, Ingenito (2014) ressalta
que uma coleção não se baseia no simples acúmulo de objetos, mas sim na união
de um conjunto de objetos que são reunidos por apresentarem uma qualidade
comum. Onde os objetos quando classificados facilitam a comparação entre esses,
o que leva à compreensão de sua natureza (WHITEHEAD, 1970). A devida
ordenação ou organização lógica dos objetos em uma coleção científica se ancora
na adoção de técnicas e planejamento, o que é chamado de curadoria (INGENITO,
2014).
Outro fator importante sobre a organização de coleções zoológicas é a
identificação de seu material constituinte. Segundo Ingênito (2014), a partir da
publicação do "Systema Naturae" do naturalista sueco Carl Von Linné em 1735, as
coleções passam a ser organizadas segundo uma classificação hierárquica,
chamada de Linneana. A partir da publicação da teoria da evolução por Charles
Darwin e Alfred Russel Wallace, em 1858, e da obra de Darwin de 1859, "A origem
das espécies por meio da seleção natural" as coleções zoológicas e botânicas
passaram também a fornecer evidências sobre a evolução (filogenética). Com isso,
as documentações das coleções associaram-se aos acervos, ganhando um
importante papel para orientar as tomadas de decisões nas áreas política e públicas.
Ingênito (2014) ressalta ainda que a organização física de uma coleção
zoológica pode ocorrer de várias formas, sendo as mais comumente utilizadas pela
classificação de hierarquias taxonômicas (Classes, Ordens, Famílias, etc.).
Acrescentam-se as coleções organizadas com base em classificações filogenéticas
dos grupos representados; na classificação por ordem alfabética de táxons; na

organização numérica (por número de tombamento) ou por distribuição geográfica
(biomas ou regiões). Por sua vez, tem sido comum a aplicação da combinação de
tipos de classificações, por exemplo, a organização por classificações em termos
familiar filogenético, dos gêneros e espécies por ordem alfabética e dentro de cada
espécie uma organização por ordem numérica.
Deste modo, o presente trabalho, como parte inicial de um amplo projeto,
busca revisar e reorganizar a coleção zoológica de vertebrados do laboratório de
Biologia animal do Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA). Para que o
acervo se torne mais contextualizado com os métodos científicos utilizados em
curadorias didáticas, assim como explicitar a real importância dessa ferramenta na
instituição, tanto em sua vertente de pesquisa científica como em seu intuito
educacional. Tendo como justificativa um efetivo auxilio na prática de docentes de
algumas áreas ligadas à zoologia (evolução, ecologia, anatomia, biogeografia), por
conseguinte, proporcionar melhorias no processo de formação e na dinâmica de
estudos dos discentes. Enfatiza-se, como principais impactos na reorganização
desta coleção zoológica, o incentivo para a prática de pesquisas científicas em
âmbito local ou de interesse global, de forma que possa ser melhor aproveitada essa
importante ferramenta disponível à instituição.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisados os animais preservados em via úmida pertencentes à
coleção zoológica do laboratório de Biologia animal da UNIFATEA.

Esses

exemplares, são em sua maioria de origem desconhecida, com exceção de alguns
classificados como coletas casuais feitas por alunos e professores da instituição.
Sobre os exemplares, 90% já apresentavam identificação em nível de Classe,
além de terem sido numerados de forma aleatória - sem qualquer relação com um
livro tombo ou tabela de classificação.
Em relação à análise dos recipientes de armazenamento do material
biológico, foram analisados fatores como a capacidade de vedação (contenção do
líquido conservante) e a proporcionalidade na relação do tamanho e forma dos
frascos e do espécime conservado.
A identificação dos espécimes foi feita em nível de família, utilizando como

base literatura específica, chaves dicotômicas de identificação e ajuda de
profissionais especialista.
Após a contabilização dos dados referentes ao armazenamento dos
espécimes e da identificação inicial, foi esquematizado: modelo de etiquetagem de
classificação, o registro de dados em um livro tombo, estabelecimento de
padronização por cores dos recipientes de armazenamento e adotada campanha de
arrecadação de recipientes para serem utilizados na substituição dos que fossem
impróprios. Ações as quais se pretende aplicar como passo seguinte do projeto.

3. RESULTADOS PRELIMINARES
Considerando
comprometimento

os
frente

158
à

recipientes
conservação

analisados,
do

material

23%

apresentaram

biológico

e

11%

incompatibilidade com o volume ocupado pelos espécimes (Figura 1).
Figura 1- Relação de Recipientes Insatisfatórios.

Até o momento, todos os vertebrados amniotas foram identificados até nível
de família, totalizando um número de 26 famílias, sendo 9 famílias de répteis, 8
famílias de aves e 9 famílias de mamíferos (tabela 1).

Tabela 1- Relação das famílias encontradas por classes.
CLASSE

FAMÍLIA

Nº ESPÉCIMES

Passeridae
Phasianidae
Psittacidae
Anatidae
Trochilidae
Turdidae
Caprimulgidae
Troglodytidae
91
Aves

Colubridae
Viperidae
Boidae
Aphisbaenidae
Tropiduridae
Teiidae
Gekkonidae
Anguidae
Testudinidae
19
Felidae
Canidae
Bovidae
Muridae

Mamíferos

Leporidae
Phyllostomidae
Molossidae
Vespertilionidae
Callitrichidae
99
Total

209

A esquematização de um modelo de etiqueta levou em conta modelos
usualmente usados em coleções zoológicas e as informações necessárias para
facilitar o manuseio da coleção (Figura 2). O mesmo critério foi utilizado para criação
de um modelo de padronização por cor (Figura 3) das tampas dos recipientes de
armazenamento dos espécimes.
Figura 2- Etiqueta de identificação de material zoológico para as coleções do Laboratório de Biologia
Animal do UNIFATEA

Figura 3 - Representação de padronização por cor a ser aplicada como complemento de
identificação. Cor total da tampa- distinção entre os grupos vertebrados e invertebrados. Tarja (cor
secundária) identificação da classe taxonômica do espécime.

4. DISCUSSÃO
As concepções sobre a importância do uso de coleções zoológicas
levantadas nesse trabalho são explicitamente revigoradas por considerações como
as de Peixoto (2012), Silva et al. (2014) e Castro e Mendonça (2016). Os autores
consideraram o uso das coleções zoológicas em cursos de ensino superior como
recurso crucial para qualificação dos discentes em seu preparo profissional na
carreira de biólogos, seja na formação para a docência ou pesquisas. Coaduna-se a

essa discussão, Gonçalves e Mendonça (2016), em trabalho sobre coleções
osteológicas, ressaltaram que a especificidade de conhecimento demandada no
ensino superior, em algumas áreas como anatomia comparada de vertebrados e
zoologia não podem ser supridas apenas por intermédio de uma abordagem teórica
descritiva das estruturas de um espécime - pois vários detalhes e características não
são devidamente observados em imagens e breves explicações. Maricato (2007)
considerou também que a ilustração (através de imagens) no ensino não consegue
demonstrar a realidade que cada espécie possui. Por outro lado, Oakley (2012)
discorrendo sobre práticas de dissecação e outros processos que envolvam a morte
de animais para fins didáticos, propõe uma revisão de tais métodos, sendo que
esses sempre que possíveis devem ser substituídos por outras ferramentas
didáticas, as quais se mostram cada vez mais eficientes.
Poliseli e Christopffersen (2012), Godim e Santos (2013), Ingenito (2014) e
Silva et al. (2014) corroboram com a temática ao discutirem sobre a importância da
organização e conservação das coleções zoológicas. Pois, consideram-na como
atividades elementares a serem utilizadas atividades didáticas e de pesquisa.
Ainda, Powers et al. (2014) ressaltam a necessidade de uma “revolução” no uso de
coleções biológicas em educação, seja por meio da construção de interfaces digitais
ou de módulos educacionais que auxiliem aos estudantes a acessarem e explorarem
essas coleções. Powers et al. (2014) destacaram também a criação de Laboratórios
virtuais, com base em fotos de coleções zoológicas, para suprir a alta demanda
interacional de formação pela educação à distância.
Em análise aos resultados obtidos no presente estudo, pode ser percebida a
precariedade na preservação da coleção zoológica de amniotas do laboratório de
biologia animal do UNIFATEA. Principalmente, quanto a identificação dos espécimes
e às condições dos recipientes de armazenamento. Os resultados preliminares
demonstram que cerca de 60% da coleção úmida de amniotas se encontra
armazenada em frascos com tampa de metal, as quais segundo Silva et al. (2014)
podem induzir a processos de oxidação, contaminando o material biológico alocado
no recipiente.
De forma geral, a falta de cuidados adequados com uma coleção zoológica,
consiste em certo desrespeito frente à natureza. Pois, como destacado por Ingenito

(2014), os preceitos éticos e de funcionalidade nos quais uma coleção biológica, em
especial as zoológicas, deve considerar sempre que todo exemplar é único e
insubstituível, independente de sua abundância na natureza. Portanto, deve ser
tratado e conservado com muita atenção, respeito e responsabilidade. Sempre
levando em conta que o animal presente no acervo da coleção foi retirado da
natureza para um propósito específico que é a pesquisa científica e o ensino de
Biologia, podendo algumas vezes ser realmente um representante único de
determinada espécie.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados preliminares obtidos, conclui-se até o presente
momento que existe um rico acervo de material zoológico do grupo de amniotas no
laboratório em questão e que é notável a necessidade de práticas que visem a sua
reorganização. Uma vez que essa iniciativa tende a impactar no melhor
aproveitamento do material, tanto para uso didático, de pesquisa e de atividades
extensionistas. Destaca-se que o emprego desta atividade, a iniciativa em se
reorganizar a coleção zoológica, assumida pelos alunos do curso de Biologia
garantem uma relação simbiôntica onde ocorre a resolução do problema no qual se
encontra tal coleção, prevenindo gastos, melhorando o acervo da instituição e ainda
garantindo a esses alunos uma oportunidade de ampliação e aplicação de seus
conhecimentos em inúmeras áreas das ciências naturais.
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RESUMO
O tema dessa pesquisa Pressupostos Filosóficos e Metodológicos da Pedagogia
Montessoriana para Educação Infantil, teve como objetivo investigar as contribuições e benefícios da
aplicação da filosofia da Educação para Paz, na educação infantil. Com base nisso, foi proposta a
seguinte questão orientadora: Como a estrutura curricular de uma Escola Montessoriana de
Educação Infantil, pode contribuir para a filosofia da educação para a paz? A proposta é a busca de
uma Metodologia para educar para a paz, como meio e instrumento educativo crítico-emancipatório.
Uma educação pautada nos princípios e valores humanos, comprometida com a formação integral do
ser humano. A pesquisa se utiliza da abordagem bibliográfica sobre a educadora Maria Montessori e
Mario Montessori Jr., cunho exploratória e pesquisa qualitativa com a Gestora da Escola
Montessoriana, por meio de questionário. A pesquisa evidenciou que os princípios Montessorianos
continuam presentes na atualidade, observamos que é possível uma Educação para Paz na escola.
Palavras – chave: Pedagogia Montessoriana; Educação para a Paz. Sala Agrupada

ABSTRACT
The theme of this research Philosophical and Methodological Assumptions of the
Montessorian Pedagogy for Infantile Education had as objective to investigate the contributions and
benefits of the application of the philosophy of Education for Peace, in the infantile education. Based
on this, the following guiding question was proposed: How can the curricular structure of a
Montessorian School of Early Childhood Education contribute to the philosophy of education for
peace? The proposal is the search for a Methodology to educate for peace, as a medium and criticalemancipatory educational instrument. An education based on human principles and values, committed
to the integral formation of the human being. The research uses the bibliographical approach on the
educator Maria Montessori and Mario Montessori Jr., exploratory and qualitative research with the
Manager of the Montessorian School, through a questionnaire. The research evidenced that the
Montessorian principles continue present in the present time, we observed that an Education for
Peace in the school is possible.
Keywords: Pedagogy of Montessori; Education for Peace; Group Room

1. INTRODUÇÃO
A proposta deste trabalho é a busca de uma Metodologia para educar para a
paz, como meio e instrumento educativo crítico-emancipatório. Uma educação
pautada nos princípios e valores humanos, comprometida com a formação integral
do ser humano. Este conceito de educação dever fazer parte da estrutura curricular
ainda na Educação Pré-escolar, como meta de desenvolvimento da consciência
cidadã.
O referido tema “Pressupostos Filosóficos e Metodológicos da Pedagogia
Montessoriana para Educação Infantil: Articulações possíveis do seu método”, surgiu
após uma visita realizada a uma escola particular do Estado de São Paulo, que
trabalha como o Método Montessoriano. Enquanto graduandas do Curso de
Licenciatura em Pedagogia, fomos levadas a conhecer grandes estudiosos da
educação, e um desses estudiosos nos chamou a atenção, a educadora Maria
Montessori. A partir de então, tornou-se nosso objeto de estudo e admiração.
A partir de 1932, sua vida tomou um novo rumo, devido ao regime fascista
italiano liderado por Mussolini que tomou conta do poder na Itália. A educadora
Maria Montessori, apreensiva com as questões políticas do seu país, com o nazismo
avassalador na Alemanha e a segunda guerra que assombrava toda a Europa.
Neste contexto, Maria Montessori começou a difundir o pensamento de uma cultura
de paz, que libertasse o homem de toda escravidão.
Sobre está questão Montessori afirma, que o problema da guerra não está
nas armas, mas nos homens, que foram educados para guerrear, para lutar, para
competir.
Segundo Maria Montessori (2014, p.49) “Hoje, neste período particular da
história, a educação assume uma importância considerável. Insistimos cada vez
mais sobre sua utilidade prática, que podemos resumir em uma frase: a educação é
a melhor arma para a paz”.
Assim pontua Montessori, precisamos de uma prática educacional que cause
profundas transformações no homem, não somente física, mas também social e
espiritual.
Prova disso, Maria Montessori pensou diferente dos filósofos de sua época,
criou um método pedagógico educacional para colocar em prática sua filosofia. Seu

espirito cientifico de observação à levaram a remontar agrupamentos de crianças de
diferentes idades, nas quais asseguravam o desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo, social e espiritual.
Analisando nosso contexto atual, com graves problemas apresentados pelo
progresso e as práticas educacionais existentes, fomos levadas a pesquisar e
estudar os Pressupostos Filosóficos e Metodológicos da Pedagogia Montessoriana
para educação infantil.
Na medida em que fomos aprofundando em todos os aspectos teóricos dos
Pressupostos da Pedagogia Montessoriana, tornou-se para nós fonte de
conhecimento e de abertura para compreendermos a filosofia da Educação para a
paz, configurando-se para nós como pressupostos favorecedores, pois seus
princípios norteiam os agrupamentos, tornando se o grande elo entre a jovem
criança e ao ser social.
Neste contexto, o nosso trabalho teve como objetivo investigar as
contribuições e benefícios da aplicação da filosofia da Educação para Paz, na
educação infantil. Com base nisso, foi proposta a seguinte questão orientadora:
Como a estrutura curricular de uma Escola Montessoriana de Educação Infantil,
pode contribuir para a filosofia da educação para a paz?
A abordagem Filosófica e Metodológica da Pedagogia Montessoriana neste
trabalho servirá de fonte de conhecimento para a temática Educação para Paz, pois
se faz necessários em tempos de profundas mudanças, difundir a Cultura de Paz.

1.1 Introdução histórica: Maria Montessori
Em 31 de agosto de 1870 nascia Maria Montessori, em Chiaravalle localizada
ao leste da Itália. Filha de Alessandro, contador no serviço civil e Renilde Stoppani,
apaixonada pela leitura. De família simples Maria Montessori sempre estudou em
escola pública.
Desde a adolescência era apaixonada pela matemática, com o apoio da mãe
cursou técnico em engenharia, concluiu o curso, porém decidiu estudar medicina,
tornou-se uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália, formandose no ano de 1896.
Com uma perspectiva totalmente diferente dos educadores da época,

Montessori fez pesquisas para compreender melhor a natureza humana,
principalmente quanto a criança.
Em 06 de janeiro de 1907 fundou a primeira “Casa dei Bambini” (Casa das
Crianças) numa casa popular do quarteirão San Lorenzo, onde trabalhou com
crianças menos favorecidas deste bairro.
Montessori percorreu o mundo divulgando seu método, oferecendo cursos de
capacitação a professores, inúmeras escolas aderiram seus princípios.
A vida de Maria Montessori foi marcada por pesquisas e descobertas a
respeito do desenvolvimento da criança e chegou ao fim em 06 de maio de 1952 aos
82 anos.

1.2 Pressupostos da Educação para a paz
Em 1932, a Pedagogia Montessoriana tomou uma nova direção, devido ao
regime fascista italiano liderado por Mussolini que tomou conta do poder. Maria
Montessori, apreensiva com as questões políticas do seu país, com o nazismo
avassalador na Alemanha e a segunda guerra que assombrava toda a Europa.
Diante disso, Montessori percebeu a necessidade de difundir seus pensamentos de
uma cultura de paz, que libertasse o homem de toda escravidão.
Em seus escritos a educadora Maria Montessori já antevia a violência e os
conflitos sociais com que a sociedade terrivelmente enfrentaria na pós modernidade
e a inépcia humana em permanecer estagnados durante séculos.
Maria Montessori (2014, p.85) consciente das contradições e perigos deste
mundo, vê com otimismo a possibilidade do homem vencer o desafio do progresso
que ameaça à paz social. “A criação de uma ciência que estude nossa época, uma
ciência da paz, é a grande urgência atual”.
Sendo assim, realizemos mudanças na sociedade empreendendo a nossa
jornada por meio da educação e nos tornemos diferentes. Assim, não só
transformamos a nossa própria vida como também fazemos a humanidade crescer.
Neste contexto Montessori (2014, p.69) afirma que, a educação é a única
esperança de paz de um futuro melhor, de uma sociedade mais pacifica e mais
humana, por meio dela o homem adquire valores humanos e virtudes éticas. A
educadora compreende que valores e virtudes são adquiridos por hábitos, portanto o

ser humano não nasce com eles, mas a natureza humana é capaz de interiorizá-la e
aperfeiçoa-la.
Se desejamos que a educação concorra para a paz é necessário,
universalmente, considerá-la um fator indispensável e fundamental da paz,
um ponto de partida, uma questão de interesse vital para o conjunto da
humanidade. (MONTESSORI, 2014, p.69).

A educação sozinha não pode fazer nada pela humanidade, é preciso
valorizar e reconhecer a sabedoria da criança. Se a educação é fonte nutridora para
a cultura de paz, então, devemos direcionar o nosso olhar para a criança, nossa
única esperança de paz futura.
Contudo, as crianças necessitam que os adultos as guiem; seu
desenvolvimento depende em muito da educação que recebem. É um erro
pensar que o desenvolvimento ocorre por si mesmo, ou que os traços da
personalidade, tidos por básicos para um comportamento bem ajustado, só
aparecem na adolescência; é necessário um longo processo de preparação
antes que eles se manifestem. As vivências da primeira infância determinam
o papel que tais traços têm no desenvolvimento e maturação da
personalidade, bem como a maneira pela qual serão manifestados.
(JÚNIOR, MONTESSORI, 1971, p.86)

Assim pontua Montessori (2014, p.54) erigir uma sociedade pacífica, solidária
e não agressiva, não se improvisa a curto prazo. É preciso ter objetivos claros e
meticuloso trabalho de base, que objetiva a importância da valorização da criança
como sujeito, pois sem ela a educação não pode fazer grandes transformações. A
verdadeira organização social acontecerá quando o homem acreditar no potencial
interno da criança. Pois é a criança o instrumento de organização da sociedade, ela
quem conduzirá o homem a um caminho de paz.
A teórica salienta que o primeiro estágio da vida da criança, é a estágio de
maior abertura para aprendizagem, período apto para inserção de atividades
culturais e sociais progressiva, quando bem aplicada permite gerar benefícios
emocionais e sociais a curto e em longo prazo.

A educação para a paz não se reduziria a um ensinamento dado nas
escolas. É uma tarefa que exige esforços de toda a humanidade, Seu
objetivo, com efeito, é nada menos que uma reforma universal, que
permitirá o desenvolvimento interior da pessoa humana, que dará a cada
um uma consciência mais clara da missão da humanidade e que favorecerá
a melhoria da situação social. (MONTESSORI, 2014, p.45-46)

Montessori (2014, p.45-46) ao mesmo tempo, que considerou importante uma
Educação para Paz no ambiente escolar, sentiu-se atraída fortemente pelo desejo
que toda humanidade adulta comungasse do mesmo pensamento.

1.3 Pressupostos da sala agrupada
O método montessoriano tem uma estrutura de sala de aula, diferente do
método tradicional de ensino. A estrutura organizacional de sala é dominada de sala
agrupada, deve ser desenvolvido para atender todas as necessidades de
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Os espaços e mobílias da sala
montessoriana deve ser projetada com medidas proporcionais ao tamanho da
criança.
Está dívida em grupos, com crianças de até três idades diferentes no mesmo
ambiente, e para cada faixa etária tem matérias e métodos diferentes para o
desenvolvimento da criança.
Segundo Lima (2016, pág. 9) A escola montessoriana internacional divide os
grupos em faixas etárias com diferentes estruturas de desenvolvimento: nido ou
ninho para crianças de zero a três anos; a casa da criança para alunos de três a seis
anos; e casa escola que se subdivide em três segmentos de seis a nove, de nove a
doze e doze a quinze anos.
O ambiente preparado é dos pontos centrais do estudo de Montessori.

O

ambiente

preparado

gera

autonomia

e

liberdade

no

desenvolvimento da criança. O dever mais urgente da educação, é em tal
sentido libertar, é conhecer: sim descobrir o desconhecido. Preparando um
ambiente adaptado ao momento vital, a manifestação psíquica natural virá
espontaneamente relevando o segredo da criança. Neste princípio reside a
verdadeira educação nova, chegar primeiramente a descoberta da criança e
realizar sua libertação. (MONTESSORI, 1938), pág. 153-154)

O material ajuda no aumento da capacidade do aprender, já que ele não
entrega conhecimentos prontos, ele faz com a criança o manuseia até que ele gere
entendimento do mesmo e o que ele pretende ensinar, junto com os conhecimentos
prévios da criança. Ele ajuda as crianças a conquistar uma nova perspectiva.
O material Montessori oferece à criança símbolos e meios para
interpretar seu mundo de um modo mais coerente e diversificado,
estimulando seu desejo de aprender, ao tornar a aprendizagem nem
frustrante, nem pesada, mas uma experiência agradável. Quem quer que
tenha visto uma criança Montessori no momento que ela descobre que pode
ler, jamais esquecera seu rosto radiante face ao novo mundo que se abre a
ela. (MONTESSORI JR, 1971, p. 41-42)

O currículo de uma escola montessoriana tem como base auxiliar na
formação da criança como indivíduo, para que esse se torna um adulto melhor e
mais capacitado para a evolução da sociedade.
O currículo pode ser elaborado de modo a abranger os grandes
problemas, princípios e valores válidos para uma sociedade interessada na
continuidade de seus membros. Isto pode ser feito no estágio pré-escolar
como a educação Montessoriana tem demonstrado com sucesso. (JUNIOR,
MONTESSORI, 1971, P.79)

A educação para a paz é uns dos aspectos mais reconhecido no método
Montessori. E essa promoção da paz não poderia faltar dentro da sala de aula
também. Os professores devem ajudar as crianças a desenvolverem conflitos de
uma maneira pacifica e calma, sem punições ou castigos para a criança. Para

Montessori a paz só pode ser encontrada realmente pela influência do amor.
Segundo Montessori Jr (1971), um laço positivo entre professor e criança é a única
base satisfatória para a educação. Por esta razão, Montessori chamou educação de
uma técnica, de amor.
O Pensamento pedagógico de Montessori é do século XIX, mas continua
presente na sociedade atual.
A Unesco, em sua proposta de educação para o século XXI, traçou
os quatro pilares que devem nortear a transformação do panorama da
sociedade: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender
a conviver. Ao tomarmos conhecimento desses quatro pilares podemos
afirmar, com tranquilidade, que a doutora Montessori anteviu essa educação
quando expressou suas ideias sobre como se poderia construir a paz por
meio da educação.
Por este trabalho magnífico em prol de uma educação construtora da
paz, foram merecidas sua indicação ao prêmio Nobel da Paz e a forma
carinhosa como o então diretor-geral da Unesco, Jaime Torres Bodet, se
referiu à doutora Montessori, ao introduzi-la na reunião plenária de 1950,
em Florença, na Itália: Temos entre nós alguém que se transformou no
símbolo de nossas esperanças para a educação e a paz no mundo.
(MONTESSORI, 2014, P.16-17)

2. METODOLOGIA
A abordagem metodológica desse trabalho, trata-se de uma pesquisa
exploratória. Segundo Gil (2008) esse tipo de pesquisa tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito no caso, os Pressupostos Filosóficos e Metodológicos da Pedagogia
Montessoriana para Educação Infantil, ou a constituir hipóteses.
A pesquisa se deu a partir de estudo bibliográfico, baseada nos livros da
educadora Maria Montessori e Mario Montessori Jr., em artigos e sites da internet
que contribuíram para o trabalho.
Para concretizar o estudo, foi realizada pesquisa qualitativa com a Gestora da
Escola Montessoriana de Educação Infantil do Estado de São Paulo, por meio de
questionário sobre “Como a estrutura curricular de uma escola Montessoriana de

Educação Infantil, pode contribuir para Educação para a Paz”.
As

análises

dos

dados

coletados

foram

interpretadas

de

forma

sistematizadas, evidenciou os aspectos éticos contemplados, ou seja, foi obtido o
consentimento livre e esclarecido da Escola e dos sujeitos da pesquisa de
participarem do estudo, com a concordância de não serem identificados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na investigação realizada, procurou-se enfatizar Como a estrutura curricular
de uma Escola Montessoriana, pode contribuir para filosofia da Educação para a
Paz.
Educação para a Paz é um princípio do Sistema Montessori de
Educação, e por isto deve permear a estrutura curricular e o preparo do
ambiente da Casa da Criança e da Casa Escola.

Pela resposta da Gestora percebe-se que a escola tem a responsabilidade de
estar alinhada com os princípios filosóficos da educação para a paz e ressalta que
esse princípio deve permear todo o currículo. Seu foco está no ambiente
expressamente

preparado

para

atender

as

necessidades

básicas

de

desenvolvimento físico, social e espiritual da criança.
Diante disso Montessori (2014, p.45-46) pontua que: A educação para a paz
não se reduziria a um ensinamento dado nas escolas. É uma tarefa que exige
esforços de toda a humanidade, seu objetivo, com efeito, é nada menos que uma
reforma universal, que permitirá o desenvolvimento interior da pessoa humana, que
dará a cada um uma consciência mais clara da missão da humanidade e que
favorecerá a melhoria da situação social.
Usarei um exemplo relativo à educação Fundamental por ser mais
claro e de fácil entendimento. Quando o professor escolhe um texto seja
para qualquer área de atividade, este deverá ser objetiva e subjetivamente
pacifista, pois as entrelinhas são de forte influência na construção da escala
de valores de crianças e jovens.

Por meio desse exemplo é visível que a escola cumpre sua parte na formação
e desenvolvimento completo da criança, rompendo com as práticas errôneas, que
não permitiam a evolução da criança. As atividades exercem forte influência na
formação da personalidade humana histórica, permitindo as crianças desde
pequenas a apropriar se do conhecimento cultural.
Transformar um currículo em vivência cotidiana exige competência,
pesquisa, dedicação e vigilância contínua para que a presença do pacifismo
não seja perturbada. O conceito de revoluções mínimas e da força destas, é
imprescindível para que se mantenha o paradigma da paz. Pequenas
ações, pequenas mudanças podem mudar o mundo.

A Gestora ressalta para transformar o currículo em uma arte que eduque,
exige esforços contínuos, de observação, de estudo e de pesquisa. As áreas do
conhecimento devem estar em constante verificação, (re) planejamento, para que as
ações do bem, da solidariedade, da amizade e da cooperação não seja perturbada.
São conceitos mínimos que exigem demasiado esforço para manter o paradigma da
paz.
Sobre está questão Júnior, Montessori (1971, p.79) afirma que: O currículo
pode ser elaborado de modo a abranger os grandes problemas, princípios e valores
válidos para uma sociedade interessada na continuidade de seus membros. Isto
pode ser feito ainda no estágio pré-escolar como a educação Montessoriana tem
demonstrado com sucesso.
Buscando o significado de Paz e dos motivos da importância da
nossa associação à UNESCO, palavras foram surgindo possibilitando
exprimir o meu pensar:
Paciência: qualidade essencial aos que buscam a realização e a
felicidade; paciência consigo mesmo, com seus limites e defeitos; paciência
com os limites e os defeitos do outro, de todos os outros com quem nos
deparamos no decorrer da vida;Pacifismo: qualidade primordial aos que
viverão os primórdios do século XXI, esperamos desenvolver esta arte tão
buscada nos últimos dois mil anos, um pacifismo que não se traduza em
conformismo, acomodação e preguiça, mas numa atuação forte, enérgica,
equilibrada e que seja aval da dignidade humana; Paixão pela vida, pelo

conhecimento, pelo próximo - este próximo que faz parte da nossa rotina,
do nosso dia a dia, este próximo que discorda de mim , de você, que nos
perturba com seu modo de ser, de pensar; o próximo que são todos os
brasileiros, que não tiveram as mesmas oportunidades que nós, mas que
têm suas vidas marcadas pelos atos de cada um que aqui está presente:
pela poluição que provocamos com nossos carros, com o lixo resultante do
nosso consumo impensado, com a indiferença que o privilégio vivido
produziu.
Pureza: de sentimentos, de pensamentos, de ideais, de intenções, da
ação, do viver, do participar, do assumir responsabilidades - por si mesmo,
pelo país, pelo planeta que nos acolhe;
Poder: de conhecer a si mesmo; de respeitar a força que advém do
conhecimento, de decisão, de escolha ponderada e assumida com
responsabilidade; Perdão: a capacidade de perdoar a si e aos que
compartilham sua vida, o perdão que insere amor, compreensão, aceitação
e estímulo ao crescimento; Pensar: com reflexão, com embasamento
acadêmico e humanista, com coragem para descartar o tecnicismo que
desqualifica o homem e a vida, com audácia para criar e aceitar o novo,
sem descartar as verdades velhas, que se provem eternas e universais;
Patriotismo: real mola da atuação política eficaz, penhor da cidadania,
que nos faz assumir a responsabilidade gerada pelo privilégio que
obtivemos ao nascer em famílias preocupadas em preparar-nos para a vida
adulta e com possibilidade econômica de transformar em realidade o desejo
de todos os pais; patriotismo que nos faça considerar o bem comum, a
necessidade de todos e principalmente daqueles que foram e continuam
sendo excluídos. Encerro com o P que faz parte de nossas vidas nos
últimos anos, Prima, que contém todos os outros e que por eles vive e
trabalha com empenho. Que possamos continuar a tê-los presentes no
nosso dia a dia e a partir de agora somados ao privilégio de compartilhá-los
com as escolas UNESCO, unidas pelo ideal e pela responsabilidade da
construção da Paz.

Por meio desses excertos pode-se inferir que estão presentes na
contemporaneidade um dos maiores princípios defendidos pela educadora Maria
Montessori, um movimento intercultural pela Paz.

A Unesco, em sua proposta de educação para o século XXI, traçou
os quatro pilares que devem nortear a transformação do panorama da
sociedade: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender
a conviver. Ao tomarmos conhecimento desses quatro pilares podemos
afirmar, com tranquilidade, que a doutora Montessori anteviu essa educação
quando expressou suas ideias sobre como se poderia construir a paz por
meio da educação.
Por este trabalho magnífico em prol de uma educação construtora da
paz, foram merecidas sua indicação ao prêmio Nobel da Paz e a forma
carinhosa como o então diretor-geral da Unesco, Jaime Torres Bodet, se
referiu à doutora Montessori, ao introduzi-la na reunião plenária de 1950,
em Florença, na Itália: “Temos entre nós alguém que se transformou em um
símbolo de nossas esperanças para a educação e a paz no mundo!”.
(MONTESSORI, 2014, p.16-17)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a pesquisa observamos que o pensamento filosófico de uma cultura
de paz continua presentes nas Escolas Montessorianas, permeando toda a sua
estrutura curricular, uma educação dirigida por um método educacional que permite
guiar a criança pelo caminho do amor e não dá violência. Nesta pesquisa pôde-se
perceber a originalidade da Pedagogia Montessoriana, caracterizada de forma a não
melhorar apenas o ambiente interno escolar, mas o ambiente externo, educar toda a
humanidade adulta, para o desenvolvimento da consciência. Só por meio da
evolução da consciência, podemos acelerar o processo de construção da ordem
social e moral.
Os objetivos foram alcançados tendo em vista as contribuições e benefícios
da filosofia da Educação para a Paz, para formação e desenvolvimento da
personalidade da criança, a construção de um adulto provido de valores humanos,
virtudes e responsável pela sociedade em que vive.
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RESUMO
O Centro Universitário Teresa D’Ávila é uma das instituições de ensino mais reconhecidas do
Vale do Paraíba. Por sua localização, no meio do eixo Rio-São Paulo e próxima ao sul do estado de
Minas Gerais, muitos estudantes são atraídos para a cidade de Lorena para cursar a faculdade
salesiana. São várias as opções de cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Agora, há
quase um ano, carregando o título de centro universitário, o UNIFATEA tem uma história marcada por
constantes evoluções e mudanças, norteadas pelos valores e ideais que resistem há mais de 50 anos
desde sua fundação como Instituto Santa Teresa. Visando divulgar a missão, visão e valores do
UNIFATEA para possíveis novos alunos, um vídeo institucional foi idealizado e produzido a partir de
uma frase do livro A Arte da Guerra, para expor, de forma lúdica e emotiva, as circunstâncias que
levaram esse projeto a tornar-se realidade.
Palavras-chave: UNIFATEA; Institucional; Sun Tzu; A Arte da Guerra.

ABSTRACT
The Centro Universitário Teresa D’Ávila is one of the most recognized educational institutions
in Vale do Paraíba. Due to its location, in the middle of the Rio-São Paulo axis and near the south of
the state of Minas Gerais, many students are attracted to the city of Lorena to attend a Salesian
college. There are many options for undergraduate, postgraduate and masters courses. Now, after
almost one year carrying the title of university center, UNIFATEA has a history marked by constant
evolutions and changes, guided by values and ideals that have stood for more than 50 years since its
foundation as Instituto Santa Teresa. Aiming at the dissemination of UNIFATEA to new students, as
well as its visions, missions and values, an institutional video was idealized based on a phrase of the
book The Art of War, to expose, in a playful and emotional way, the circumstances that led this project
to become reality.
Keywords: UNIFATEA; Institutional; Sun Tzu, The Art of War.

1. INTRODUÇÀO
O Centro Universitário Teresa D’Ávila trata-se de uma das instituições de
ensino mais reconhecidas do Vale do Paraíba, pertencente à rede salesiana de
ensino e dispondo de uma grande variedade de cursos que partem da graduação ao
mestrado, em diversas áreas do conhecimento acadêmico. Recentemente elevado
ao grau de Centro Universitário, o UNIFATEA tem sua história marcada por uma
constante evolução, pautada nos ideais e valores que o norteiam desde sua
fundação. Esta história foi crucial para o desenvolvimento da instituição, pois
estabeleceu moldes naturais pelos quais, devido ao passar dos anos, houve
progresso constante.
Os elementos que constituem o vídeo institucional buscam impactar o
espectador com função emotivas, comumente impessoais, dos produtos do gênero,
expondo a trajetória do centro universitário de maneira clara e envolvente. Para
tanto, o forte caráter fraterno presente no universo que engloba o UNIFATEA
fornece o apelo necessário. O público-alvo desse trabalho é constituído pelos
estudantes da instituição, o corpo docente, colaboradores e futuros alunos. Por
tratar-se de um material produzido usando como mote as memórias, os antigos
alunos já formados podem ser considerados espectadores desse vídeo também. É
algo que, no sentido mais amplo, pode estender sua gama de públicos até
exposições externas, contando a história do centro universitário de maneira a
agregar conteúdo e sensibilizar novos grupos.
Sendo assim, o produto elaborado cumpre o papel institucional em duas
vertentes: divulgando não somente a conquista de mais um objetivo (tornar-se um
centro universitário), como também a visão, missão e valores da instituição, que se
mantém desde o seu surgimento, mesmo com tantos outros aspectos atrelados que
significaram progresso.

2. UNIFATEA
O Centro Universitário Teresa D’Ávila, mais conhecido como UNIFATEA, é
uma instituição de ensino privada, localizada na cidade de Lorena. Estrategicamente
posicionada entre as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo e próxima ao sul do
estado de Minas Gerais, recebe todos os anos alunos de diversas regiões. O

UNIFATEA é uma instituição católica e faz parte do sistema salesiano de ensino,
seguindo os princípios educativos e religiosos de Dom Bosco e Madre Mazzarello. É
referência em qualidade de ensino, reconhecida por uma pesquisa realizada pelo
Guia do Estudante em 2016, que avalia as melhores faculdades privadas do país,
ficando na 65ª posição (TOLEDO, 2017).
O Instituto Santa Teresa, entidade mantenedora do Centro Universitário
Teresa D’Ávila, foi fundado em 1954 e sua missão é o incentivo à solidariedade
educativa baseada em três princípios fundamentais: razão, religião e afetividade.
Com um histórico de mais de 60 anos, a faculdade, que inicialmente foi um colégio
só para meninas, apresentou aos órgãos responsáveis do sistema federal de
educação superior a proposta de elevação ao grau de Centro Universitário, ato
meritíssimo que agregaria mais valor ao nome da instituição. Com o caso aprovado
em 2016 pelo MEC (Ministério da Educação), as Faculdades Integradas Teresa
D’Ávila agora atendem por Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA,
oferecendo até o presente momento mais de 10 cursos em graduação, 14 em pósgraduação, sendo sete destes do grau de MBA, e mestrado.

2.1.

A ARTE DA GUERRA

Possibilidades e soluções são algumas das preocupações de uma Instituição
que busca qualidade e liderança. Liderar, dos funcionários até os visitantes, faz
parte do sucesso e, boa parte deste, resulta das referências que são dadas pelos
alunos e funcionários do UNIFATEA aos outros.
Lima (2014) afirma que “a obra de Sun Tzu transcende o contexto militar e
oferece uma introspecção para as práticas atuais nas organizações”, o que, de certo
modo, reflete nas estratégias de qualquer instituição em sua busca pelo
aprimoramento. Toda a parte de estratégia do UNIFATEA é focada no aluno, em seu
desenvolvimento pessoal e profissional na instituição e, consequentemente, fora
dela. Os resultados gerados pelo marketing estratégico aumentam a credibilidade da
instituição até mesmo dentro dela, uma vez que, o Centro Universitário que você
está é reconhecido e utilizado como referências pelas ruas afora.
Sendo assim:

O fator fundamental é a analise estratégica, através de um
diagnóstico detalhado de todos os resultados possíveis, onde e quando se
deve entrar na batalha, cálculos e estudos das informações e especulações
do mercado, o espaço físico e custos, tanto militarmente quanto em uma
disputada entre duas empresas. (LIMA, 2014)

O centro universitário se encaixa em alguns dos fatores que Sun Tzu (Souza,
2001) considerava como forças que precisam estar sempre sendo monitoradas,
estudadas e planejadas. “Líder” e “Métodos” são empregados no UNIFATEA como
parte de suas preocupações; a disciplina, aprendizado, perspectiva, sabedoria e
motivação são alguns dos pontos que preocupam o Centro Universitário e sempre
são pautados em diversas discussões visando o melhor. O fato é que:
Uma organização deve também conhecer os fatores que influenciam
o desempenho da empresa. Assim como na guerra, deve existir a unidade
do exército como único propósito, a empresa para obter o sucesso tem que
manter as melhores condições de trabalho, e isso com certeza pode elevar
a moral dos seus colaboradores. (...) Sun Tzu aborda dois conceitos, o da
segurança e o da inteligência, o primeiro refere se ao sigilo de informações
e o segundo quanto à coleta e análise sobre as informações do oponente.
Sendo estes cruciais durante o controle das estratégias. (LIMA, 2014)

Buscou-se, através de uma pesquisa, selecionar uma sentença retirada da
obra de Sun Tzu na qual todo o desenvolvimento do produto institucional seria
pautado. A frase escolhida foi “Não repete as táticas que te fizeram vencer, deixa
que teus métodos sejam regulados pela infinita variedade de circunstâncias.”, listada
como a de número 28 do capítulo VI “Pontos fortes e fracos”. Esta frase fala sobre
as táticas, métodos, circunstâncias, vencer... E essas são, sem dúvidas, palavras
que simbolizam a história do UNIFATEA. O estudo geral da história nos é útil de
forma que possamos aprender com o passado e que não venhamos a cometer os
mesmos erros no futuro, ao tentar possibilidades novas todos os dias para a solução
dos problemas. Sendo assim, é evidente a relação de empatia criada a partir do
conhecimento de todos os momentos retratados, devido à uma possível reflexão
individual e correlação com as vidas dos próprios estudantes, que passam por

desafios todos os dias. O ponto mais importante mora na construção de algo que
retrate todas as atribuições feitas ao longo dos anos, de maneira que fique
conhecido o caminho percorrido pelo UNIFATEA.
Assim, deu-se início à escolha do tema reflexivo deste trabalho, com a
finalidade de mostrar a trajetória da Instituição, que teve início há mais de 60 anos
atrás e que, atualmente, conquistou o posto de Centro Universitário; reconhecido por
envolver pessoas, ligar vidas e preparar profissionais para o mercado de trabalho,
acolhendo os famintos por conhecimento.
Os valores e visões somados à capacidade de adaptar-se e reinventar-se são
pontos responsáveis pela conquista da posição do Centro Universitário. Por isso, o
produto possui como justificativa apresentar ao público tais valores do UNIFATEA,
que nortearam toda a experiência desde pesquisa histórica até a formação da peça
em si.

3. METODOLOGIA
A proposta do produto audiovisual baseia-se em um álbum de fotografias,
utilizando imagens antigas do campus da faculdade, criando uma linha cronológica
do tempo que se estende desde a fundação até os dias atuais, para mostrar a
evidente transformação.
O vídeo, intitulado Minhas Memórias, tende a estabelecer um vínculo de
intimidade com o telespectador. Um monólogo metafórico, narrado em primeira
pessoa, interpretado com singela delicadeza pela Irmã Olga de Sá – figura de
importante relevância para a instituição – foi inserido como voice over. A escolha da
Irmã Olga de Sá para a leitura do texto partiu-se da necessidade de conseguir
traduzir os valores da instituição para alguém que é de suma importância para a
existência da mesma. Irmã Olga de Sá é uma das fundadoras do Instituto Santa
Teresa e está presente desde o começo de tudo.
Filtros de transição chamados de “burn film” foram inseridos nas filmagens
para dar efeito de continuidade. A saturação das imagens foi diminuída, a fim de
estabelecer um aspecto mais envelhecido, característico de fotografias antigas.
A fonte Back to Black foi definida para o título do vídeo por conta da aparência
retrô, combinando com a temática do projeto. A fonte AIDGT foi definida para os

nomes dos integrantes do grupo e demais informações adicionais, por conta da
aparência mais limpa e minimalista.
A trilha sonora, retirada da biblioteca gratuita de músicas do YouTube, foi
escolhida criteriosamente para que trouxesse um impacto emotivo e ao mesmo
tempo surpreendente.
Tendo em vista a acessibilidade, legendas serão inseridas em tamanho e
fontes ideais para a leitura, sem que prejudiquem o aspecto visual do vídeo.

3.1. CRONOGRAMA
Um cronograma de ações foi estabelecido para esclarecimento de atividades,
onde cada data corresponde a uma reunião dos integrantes em prol da realização do
projeto.

01/10/2016

Escolha da frase do livro

Ok

04/10/2016

Escrita do texto

05/10/2016

Empréstimo das fotografias na biblioteca

Ok

10/10/2016

Gravação do áudio com Irmã Olga de Sá

Ok

13/10/2016

Gravação dos vídeos no UNIFATEA

17/10/2016

Gravação dos vídeos no UNIFATEA

(Mudanças até a data de
leitura)

(Chuva – gravação apenas
com as fotos)
Ok
(Mudanças após a data

15,16 e
17/10/2016

18/10/2016

Edição dos vídeos

Apresentação

definida)

(Adiada para 2 semanas
depois)

De uma forma geral, quase todas as tarefas foram concluídas dentro do prazo
estipulado, assim podemos finalizar o projeto com sucesso. Alguns contratempos
aconteceram, tudo dentro de uma normalidade estudantil, mas foram superados
devido a uma preparação sólida de estrutura de trabalho.

4. STORYTELLING
O termo storytelling surgiu nos Estados Unidos da América, na Califórnia. Foi
registrado por Dana Atchley, Nina Mullen e Joe Lambert nos anos 90. A palavra vem
da junção de outras duas em inglês: tell que significa contar algo e story que
significa história. Logo, o conceito é fundamentado na possibilidade de contar
histórias.
Contar histórias é uma aptidão inata do ser humano desde que
começamos a passar adiante nossas experiências em caçadas e a buscar
explicações para o que nos acontecia [...] Criar narrativas faz parte de
nossa natureza enquanto indivíduos. (YAMANOTO, 2014)

Para Adilson Xavier, autor do livro “Storytelling: histórias que deixam marcas”,
é necessário apreciar o passado porque ele se reflete no futuro, as histórias
contadas são passadas de geração em geração e ao longo do tempo elas continuam
transmitindo ensinamento. Ele diz ainda que é necessário aprender a escutar para
poder contar uma história.
O ato de contar uma história cativa muito mais, por ser uma conversa com o
subconsciente. E é por isso que o storytelling não faz mais parte apenas do “Era
uma vez”, passado de boca em boca. Passou a ser usado em cinemas, e hoje é
uma estratégia de marketing.
Em vez de simplesmente oferecer um produto de maneira invasiva, as marcas
passam então a usar da linguagem persuasiva para conversar com o público e tocálo por meio da emoção. A combinação da narrativa com os recursos multimídias têm
sido cada vez mais usadas no meio publicitário, que procura estabelecer uma
relação entre empresa e consumidor.
Usar o storytelling como estratégia é pensar em compartilhar uma história
verdadeira para criar a conexão com o público. Por isso, é imprescindível mostrar a
preocupação com o cliente e apresentar ao mesmo os reais valores de uma
empresa, bem como a importância que esta dá para as relações construídas com
sua base. O storytelling, aplicado com êxito como ferramenta de comunicação, tem a
capacidade de estreitar laços entre uma empresa e seus clientes. Trata-se de um
meio para transmitir os ideais de uma marca de forma relevante e lúdica, fazendo
com que o espectador se sinta parte do propósito da empresa e suas causas.

Conforme afirma Rez (2017), “quando a sua marca tem uma narrativa
interessante e apresenta seu produto de maneira sutil, o seu potencial cliente fica
mais próximo do seu negócio, criando uma relação benéfica entre consumidor e
empresa”.
A narrativa bem estruturada é capaz de ativar gatilhos mentais no público,
comunicando-se com o cérebro emocional. Uma vez que a atenção é capturada, o
espectador se vê intrigado e na espera pelo desfecho da história que passou a
assistir; ao final do processo, caso o objetivo seja atingido e a obra se comunicar
com o espectador de forma particular, espera-se que este replique o conteúdo,
compartilhando-o. Tal ciclo permite que anúncios atinjam públicos maiores,
comunicando-se com eles e garantindo uma impressão emocional. Dessa fora, a
marca atinge seu objetivo, engajando sua audiência.
Tendo em mente tais processos, foi elaborado o texto para o vídeo
institucional Minhas Memórias.
Fui uma criança que sempre sonhou alto, estava sempre em busca de
conhecimento. Tive muitos momentos alegres e muita história para contar.
Pequenina, estive sempre aos cuidados de minha família, de sobrenome muito
conhecido: Salesiana. São pessoas importantes que cuidam de mim até hoje, como
irmãs de consideração. Estão me amparando desde os primeiros passos.
Minha adolescência foi de grandes transformações, assim como a de vocês,
imagino. Vivenciei novas experiências, arrisquei bastante... E na busca de uma
carreira, gostei de tantas que acabei optando por tê-las todas aqui como: em meu
coração.
Eu já vi de tudo nesses meus 60 e poucos anos. Tantas pessoas de diploma
na mão, crianças correndo pelo gramado, adolescentes descobrindo amores pelos
corredores, garotas e garotos se tornando profissionais e, depois de um tempo,
trazendo seus filhos para mim.
As pessoas sempre me dizem que eu tenho um coração de mãe. Acho que foi
por isso que quando me tornei adulta, apesar das muitas responsabilidades, decidi
não ter um único filho, mas sim, adotar todos que chegassem até mim.
Por onde passo, vejo esses meus orgulhos, que podem não me chamar de
mãe, mas sabem que estarei sempre de portas abertas para recebe-los, pois fui lar e

família para eles em algum momento.
Alguns antigos conhecidos me encontram e comentam o quanto eu mudei
desde o último contato. É verdade, eu mudei. Isso é necessário.
Se querem um conselho, meus filhos, eu posso dizer: arrisque e sonhe como
um jovem. Acho linda a maneira como vocês se adaptam às mudanças. Tanto que,
mesmo depois de mais de meio século de vida, resolvi ousar um pouco para me
sentir viva neste universo. Se me sinto velha? De jeito nenhum! É só um novo
começo.
Com esforço e ajuda de muitos colegas, alcancei um dos meus objetivos na
vida e hoje sou UNIFATEA.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em um primeiro momento, o vídeo finalizado e um relatório foram entregues
ao professor orientador, Me. Miguel A. Júnior, como parte do conteúdo programático
da disciplina de Estudos Contemporâneos. Após exibição em sala de aula para os
demais alunos da turma de publicidade e propaganda do UNIFATEA, 5º semestre,
bem como para o professor, o vídeo institucional foi avaliado e recebeu o conceito
máximo, cumprindo seu caráter acadêmico.
No papel de coordenador da então TV Fatea, que atualmente atende por TV
Unifatea, o professor Miguel recebeu autorização dos integrantes do grupo para
veicular o vídeo institucional na programação da TV universitária. Além de exibições
esporádicas nos televisores distribuídos pelo campus do centro universitário, o vídeo
foi disponibilizado na plataforma do Facebook, por meio da página da TV Unifatea
que hoje acumula mais de 3.300 curtidas.
À época, o vídeo acumulou mais de 2.000 visualizações, segundo os números
disponíveis na rede social, alcançando um público amplo conforme proposto no
início do presente trabalho.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em um período em que marcas, empresas e anunciantes em geral
prezam pelo engajamento em suas estratégias, visando estreitar a relação com seus
clientes. Dado o cenário, instituições como o UNIFATEA, que possuem uma história

repleta de simbolismos e uma forte carga emocional, se encontram no grupo
privilegiado que pode usar tal característica e tradição a seu favor, como genuína
estratégia de posicionamento e construção de marca.
Do ponto de vista acadêmico, o presente trabalho não somente alcançou
como excedeu seus objetivos e expectativas, de modo que, tal qual o público alvo,
os envolvidos em sua produção também foram capazes de experimentar um
profundo sentimento de gratificação, unidade e respeito pela instituição na qual
estão inseridos; perpetuando, através das habilidades e técnicas aprendidas e
desenvolvidas no decorrer de sua formação, o legado do Centro Universitário Teresa
D’Ávila.
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RESUMO
Este artigo relata a produção de um programa piloto para TV e internet, realizado pelos
alunos do 7° período de Rádio, TV e Internet da Unifatea. O produto audiovisual aqui descrito incluise, segundo Aronchi, no gênero televisivo de entretenimento, mais precisamente no formato
humorístico. Este projeto é motivado pela carência de mensagens sólidas e reflexivas contidas na
atual grade de programação humorística das emissoras regionais de TV e também nos conteúdos do
gênero nas novas mídias. Levando em conta a forte interatividade dos jovens nas redes sociais, foi
pensada a junção das categorias entretenimento e informação, para que resultasse num formato
atraente e significativo para o público destinado. Portanto, busca-se utilizar do humor para entreter e
informar o público jovem, levando a reflexão sobre as situações relevantes e acontecimentos que
envolvem a sociedade.
Palavras-chave: Programa piloto; Humor; Informação.

ABSTRACT
His article reports the production of a pilot program for TV and internet, carried out by the
students of the 7th period of Radio, TV and Internet of Unifatea. The audiovisual product included here
includes, according to Aronchi, no television entertainment genre, more precisely in humorous format.
This project is motivated by the communication of solid and reflexive messages contained in the
current classification of humorous programming of the regional TV stations and also in the content of
the genre in the new media. Taking into account the strong interactivity of young people on social
networks, a combination of the entertainment and information categories has been envisaged to make
it attractive and meaningful to the public. Please get in touch with the public, taking a reflection on the
relevant situations and events that involve society.
Keywords: Pilot program; Humor; Information.

1. INTRODUÇÃO
Com base nos índices de consumo de jovens brasileiros nos conteúdos
audiovisuais do gênero entretenimento, assim como a necessidade da difusão de
produtos que compreendem informações significativas para discernir, refletir e se
desenvolver como sociedade, é que este trabalho é direcionado, visto que o
entrelaçamento entre jornalismo e entretenimento já deu origem a um termo próprio
para organizá-lo, o “infotainiment” ou infotenimento, e é a tendência predominante
no jornalismo contemporâneo, no Brasil e em escala mundial.
Adotando um formato de programa televisivo, o produto aqui descrito busca
difundir para os internautas, de forma humorística, os assuntos políticos, artísticos e
sociais, relevantes e presentes no cotidiano, porém não divulgados e tão pouco
discutidos.
Utilizando um site próprio, a plataforma YouTube e a interatividade das redes
sociais, este trabalho apresentará um produto audiovisual piloto, com o nome
“Panorama”, buscando informar e ao mesmo tempo entreter, levando uma nova
óptica sobre fatos e situações que envolvem a sociedade vale-paraibana e nacional.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Surgimento da TV
A televisão foi o principal meio de comunicação criado no século XX,
atingindo grande utilização pela sociedade, devido a sua eficiência como meio de
divulgação de informações e ideologias.
Hoje, ela está presente em quase todas as casas, mas, em sua origem a
televisão foi um artigo de luxo, destinado às classes mais privilegiadas.
A televisão foi criada devido às pesquisas realizadas por John L. Baird, em
1920, quando empregou diversos componentes eletrônicos que já existiam e montou
o primeiro protótipo, mas uma reprodução bem sucedida de imagens aconteceu
somente 5 anos depois, após muitos aprimoramentos.
Em 1923, o russo Wladimir Zworykin criou e patenteou o iconoscópio, o que
levou a empresa norte-americana RCA a convidá-lo para liderar uma equipe que
produziria o primeiro tubo de televisão, o qual foi batizado de Orticon e que passou a
ser produzido em escala industrial, a partir de 1945.

Embora a televisão ainda não fosse produzida em escala industrial, suas
transmissões começam a ocorrer a partir da década de 1930, primeiramente na
Alemanha, em março de 1935, na França em novembro do mesmo ano, sendo a
torre Eiffel o posto emissor, depois na Inglaterra, EUA, União Soviética, mas no
Brasil, somente em 1950 houve acesso a um sinal aberto de TV.
As transmissões eram em preto e branco, condição que foi alterada em 1954
no EUA, quando a rede NBC conseguiu realizar as primeiras transmissões públicas
em cores, ao utilizar um sistema compatível com os antigos aparelhos preto e
branco.
Com o surgimento do vídeo tape, para os programas de televisão,
rompe-e a barreira dos estúdios e a televisão vai às ruas das cidades.
Novas imagens podem ser capturadas e, literalmente, um mundo de
possibilidades se abre à produção televisiva. Mesmo com equipamentos
pesados, grandes equipes são constituídas para sair em busca da notícia,
do comportamento, das preferências do público. Transmitir jogos, passeios
na cidade e no campo ou na praia, mostrar tendências da moda para a
mulher que está em casa e já adquiriu os eletrodomésticos que lhe facilitam
a vida, é garantir a audiência. É garantir os patrocinadores da publicidade,
que ﬁnanciam os programas da TV. (ABREU; SILVA, 2011).

Atualmente, há enorme variedade de aparelhos e emissoras com excelente
qualidade de sinal, que foram aperfeiçoadas através de incontáveis tecnologias,
oferecendo sinais de alta qualidade e de nitidez de imagens, que cobrem o mundo
através de uma ampla rede de satélites posicionados ao redor do planeta.
Já no Brasil, a primeira transmissão aconteceu no dia 18 de setembro de
1950, na cidade de São Paulo, pela extinta TV Tupi. Naquela época, os programas
eram transmitidos em preto e branco e ao vivo, mas ainda não havia a possibilidade
de gravá-los, o que favorecia os imprevistos.
As primeiras transmissões coloridas no Brasil aconteceram em 1963, também
pela TV Tupi, a exibição iniciava-se às 17h e terminava às 18h, somente nove anos
depois é que as emissoras do país inauguraram programações a cores que duravam
algumas horas, e, posteriormente passaram a exibir programas regulares, durante o
dia todo.

2.2 O Humor E Seus Veículos.
A televisão foi o meio que mais se difundiu programas humorísticos e
profissionais da área no século XX, mas não há como verbalizar sobre esta
tecnologia, senão antes mencionar os precursores que adentraram este caminho,
clareando as idéias da TV.
O humor teve um longo trajeto na história para se transformar no que se
assiste atualmente. O homem, no tempo das cavernas, de tanto observar os
animais, conseguia imitá-los, para facilitar a caçada. No século VI a.C., na Grécia,
nas festas dionisíacas, utilizavam-se máscaras durante os rituais, para interpretar
Dionísio, a partir daí teve-se a primeira concepção de dramaturgia como
comunicação. Paralelo e este processo foram construídas os primeiros prédios
teatrais com arquibancada, orquestra, thumelê, proscênio e palco. No final da Idade
Média e início do Renascimento, na Itália, surge a Commedia Dell'Arte, que se
baseava em espetáculos teatrais populares, apresentados nas ruas, com textos
improvisados e personagens de destaques como Arlequim, Pierrot, Colombina,
Polichinelo, Pantaleão, Briguela. Já o circo, demorou a se estabelecer da forma
como é conhecido atualmente, somente no século XVIII é que o picadeiro e as mais
conhecidas atrações circenses foram se consolidando.
Desde seu surgimento no final do século XIX, o cinema consolidou, pouco a
pouco, um espaço enquanto linguagem específica. Nos anos 20, conforme evoluía,
a empresa Warnes Bros apostou na união de som a imagem e revolucionou o
cinema mundial. Na comédia, Chaplin silenciou até 1931, quando fez “Luzes da
Cidade” já havia música e efeitos sonoros, mas ainda sem falas. A primeira exibição
de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro. Grande
Otelo, Zé Trindade, Dercy Gonçalves, Chico Anysio, Costinha, Zezé Macedo, Ronald
Golias foram alguns dos precursores da comédia no cinema e posteriormente na TV.
Edgard Roquete-Pinto é considerado o pai da rádio no Brasil segundo o livro
Mídias Digitais, considerado pioneiro no país com a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro, em 1923. Divulgando conteúdo científico numa linguagem facilmente
abrangida pela população com menos condições. Mais tarde, Lauro Borges e Castro
Barbosa, formaram a mais famosa e bem-sucedida dupla de humoristas na era do
rádio no Brasil. O programa PRK-30, com início nos anos 40, fez tanto sucesso que

permaneceu 20 anos no ar, batendo recordes de audiência e conquistando a crítica
nacional. Sem dúvida, o programa influenciou os profissionais do gênero humorístico
que migravam a televisão (PERDIGÃO, 2003).
Os programas lançados pelas emissoras no Brasil marcaram época e
alavancaram nomes que moldaram o humor na televisão nacional. A popularidade
do gênero também induz a fama de estimular as vendas de aparelhos de TV no
país. Apesar de momentos críticos para o gênero durante a ditadura militar, o quadro
O primo pobre e o primo rico, na década de 70 na TV Tupi, foi uns dos exemplos de
produtos que decodificando as mensagens, criticavam a situação do país e criavam
a comicidade pelas próprias dificuldades da população. A Família Trappo, A praça
da Alegria, Os Trapalhões e Casseta & Planeta foram os principais programas
humorísticos que fizeram escola e influenciaram grande parte dos programas
brasileiros.
Desde os programas de auditório até os mais ousados como esquetes e
entrevistas, tiveram destaque por conta de profissionais, tais como Moacyr Franco,
Dedé, Didi, Mussum, Zacarias, Chico Anysio e Jô Soares; que contribuíram para que
o gênero se tornasse uma espécie de coringa na programação, marcando presença
em dias e horários distintos na da TV brasileira.

2.3 Gêneros E Formatos De Programa
Souza (2004, p. 37) afirma que separar os programas em categorias supre à
necessidade da classificação de gêneros. Cada categoria incorpora alguns gêneros
— e subgêneros — com um número gradativo de elementos que se constituem, na
concepção de Martín Barbero, no elo que une o espaço da produção, os anseios dos
produtores culturais e os desejos do público.
O gênero tem como missão entreter e pode também informar. Pode ser
informativo, no entanto deve ter o entretenimento como objetivo. (SOUZA, 2004).
Segundo Marques de Melo, a televisão brasileira possui três categorias:
entretenimento, informação e educação, que e a maioria dos gêneros.
Ellmore (1996 apud SOUZA, 2004, p.41) diz que o gênero se caracteriza
como grupo de programas televisivos, segmentados por estilo, forma, proposta e
outros aspectos. Para Souza (2004, p.22) “é preciso conhecer os gêneros da

televisão para depois subvertê-los. A subversão dos gêneros é o caminho para
descobrir formatos inéditos”.

2.3.1 Entretenimento
O entretenimento é a categoria que abriga o maior número de gêneros. Mas
afinal, o que é entretenimento? A resposta mais rápida seria diversão, distração,
entretenimento e contextualiza de longe o rela significado. Ser entretido é emergir na
cerimônia da história para um fim intelectual e emocionalmente satisfatório.
O entretenimento é necessário para toda e qualquer ideia de
produção sem exceções. Todo programa deve entreter, senão não haverá
audiência. Entreter não significa somente vamos sorrir e cantar. Pode ser
interessar, surpreender, divertir, chocar, estimular ou desafiar a audiência,
mas despertando sua vontade de assistir. (WATTS,1990).

Nosso apetite por narrativas (filmes, séries, livros, HQs, games, músicas) é um
reflexo da necessidade profunda do ser humano em compreender os padrões do
viver, não meramente como um exercício intelectual, mas como uma experiência
pessoal e emocional. Conforme Souza (2004) são eles: auditório, colunismo social,
culinário, desenho animado, docudrama, esportivo, filme, game show (competição),
humorístico, infantil, interativo, musical, novela, quiz show (perguntas e respostas),
reality show (TV - realidade), revista, série, série brasileira, sitcom (comédia de
situações), talk show, teledramaturgia (ficção), variedades, western (faroeste).

3. Metodologia
3.1. Sinopse
Seguindo o gênero entretenimento, no formato humorístico de entrevistas, um
dos programas se inicia com uma vinheta animada de oito segundos, conta com o
sistema de cor triádica, utilizando o elemento principal na cor laranja que cria várias
formas até se transformar numa gravata, fazendo jus ao vestuário dos repórteres.
Em seguida o personagem Eugênio Borsoi, que é um dos repórteres, abre a matéria
em frente ao fórum da cidade de Lorena realizando a cabeça com o tema “reforma
trabalhista”. Logo são exibidas imagens do entrevistador pelas ruas, cobertas por

uma trilha sonora envolvente e efeitos sonoros sincronizados na transição.
Na seqüência, Borsoi faz uma pergunta referente ao tema para um cidadão
na rua, conseqüentemente são exibidas respostas de outras pessoas entrevistadas
por ele. As perguntas vão sendo respondidas até que o personagem se indaga no
meio do diálogo com o entrevistado, fazendo assim uma passagem para entrar a
explicação de um especialista.
Uma advogada faz uma breve explanação sobre a reforma trabalhista,
contendo estatísticas e sua opinião. Depois, aparece Borsoi com novos
questionando novos entrevistados e finalmente fechando a matéria com um discurso
reflexivo.

3.4. Linguagem
Após o público jovem ter sido selecionado para a elaboração do produto,
preocupou-se com a linguagem dinâmica e objetiva para facilitar a interpretação dos
textos durante as matérias do programa. Estipulou-se a junção da linguagem
jornalística, para dar sentido ao universo no qual os personagens estão inseridos,
juntamente com as características próprias de cada repórter, incluindo o sotaque ou
gírias, fazendo jus ao gênero humorístico.
Foi pensado na produção sem gravações de offs nas matérias, ou com o
menor número possível destes, criando uma concepção de que tudo foi pensado no
momento da gravação, no improviso. O que realmente são planejados nos roteiros
são as cabeças e algumas perguntas fundamentais, o desenvolver das pautas são
também desenvolvidos durante as filmagens, após a chegada na locação.
Assim como alerta Vera Paternostro, em seu livro O texto na TV: Manual do
Telejornalismo, outra grande atenção que deve ser dada é e relação aos ouvidos de
quem assiste, evitando frases longas, algumas rimas com o mesmo efeito sonoro,
vocabulário obsceno e redundâncias nos verbos, assim conquistando a maior
apreensão e absorção do público. Com o ritmo dinâmico usado pelos repórteres,
criou-se uma preocupação com o ritmo dos textos, logrando de frases claras,
palavras curtas e uso correto da pontuação. Considerando que os textos
jornalísticos são escritos para ser falados, a transmissão da informação do programa
Panorama foi planejada de modo que a sensibilidade do que é dito faz total

diferença no entendimento no publico, independendo do gênero.
Na linguagem das cores utilizadas na vinheta, tarjas e transições foram
baseadas no sistema triádico. Utilizando as cores verde, roxo e laranja, de acordo
com suas reações no subconsciente humano, deram a cara ideal para o programa.
Nesse sistema utiliza-se três cores, igualmente espaçadas em 120º uma da
outra, em torno da roda de cores. Neste modo, o produto um forte contraste visual.
O sistema triádico de cores é uma linguagem foi observado em alguns produtos
audiovisuais como o Programa Pânico na Band e o canal Pagode da Ofensa,
fundamentando a escolha.
De acordo com o livro Máxima Influência, escrito por Kurt Mortensen, as cores
selecionadas despertam a função psicossomática nas pessoas e subentende-se
pelo cérebro as seguintes informações:


Verde:

Paz

tranqüilidade,

jovialidade,

prosperidade,

dinheiro,

persistência, crescimento e esperança.


Laranja: Brilho, desagrado, sol, calor, coragem vigor, radiação e

comunicação.


Violeta: Realeza, paixão, autoridade, altivez, integridade, misticismo e

dignidade.

3.5. Planos
Podemos definir um plano como sendo Ada fragmento filmado. Um
filme compõe-se, portanto, de planos. Quando um plano é cortado na
montagem e se passa ao plano seguinte, muda a posição da câmera e as
dimensões do plano. (ARAÚJO, 1995).

De acordo com a projeção do produto, os planos e enquadramentos variam
conforme a necessidade de cada informação a ser mostrada. Basicamente, na
cabeça dos programas permanece o plano médio, frontal do personagem, já nas
entrevistas os planos médios e primeiros planos com o posicionamento de ¾ e perfil
do entrevistador entrevistado são utilizados. Quando se deseja contextualizar o
público do universo, são intercalados planos gerais e detalhes dos elementos que
compõe a pauta. Expressões faciais que despertam emoção, também são
cuidadosamente aproximadas para o plano detalhe durante os diálogos. Planos

aéreos também são utilizados durante o programa, seja para comunicar passagem
de tempo nas transições ou simplesmente para contextualizar o ambiente.
A linguagem interativa também está presente nos takes de conversas do
programa, trazendo para o público uma sensação de participação no que ocorre
diante dos olhos.

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1. Ideia De Pré-Produção
Inicialmente é realizada uma reunião presencial com a equipe, onde são
apontadas possíveis matérias a serem produzidas, levando em conta sua relevância
para a sociedade. Após as pautas serem anotadas, há uma seleção ordinal, levando
em conta a complexidade de cada assunto. Em seguida são determinados os
repórteres que melhor de adéquam a cada trabalho.
A elaboração do pré-roteiro vem logo em seguida, contendo as locações e
personagens necessários para a realização do trabalho. Os especialistas são
escolhidos de acordo com sua área de conhecimento e envolvimento como o tema a
ser explanado. Após a finalização do pré-roteiro, são pensados os equipamentos a
serem utilizados, considerando a linguagem usada e condições naturais do ambiente
de gravação.
O primeiro contato com os entrevistados são realizadas com antecedência de
pelo menos duas semanas, já as entrevistas com a população são feitas na hora. O
roteiro se desenvolve com todos os seus detalhes após o agendamento com os
entrevistados, podendo dividir as gravações em dois ou mais dias. Custos de
alimentação e combustível são adicionados ao roteiro de acordo com o tempo de
viajem e possíveis contratempos.

4.2. Considerações finais
Conclui-se com esse projeto que utilizando ferramentas e linguagem que
atraia o público jovem, pode-se contribuir para uma formação de novos pensadores,
que a partir do gênero entretenimento, podem buscar gradativamente mais
conteúdo, refletindo e assim norteando suas vidas.

Ressalta-se também a participação da equipe, que com grande entusiasmo,
prossegue trabalhando para que o programa Panorama alcance novos patamares.
Contudo, está sendo prazeroso e animador produzir tal material, vislumbrando o
desenvolvimento de nossa sociedade.
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RESUMO
A adolescência é marcada por profundas mudanças físicas e psicológicas. É neste período
que ocorrem os processos de busca da identidade social, construção de seus valores e princípios da
vida. O indivíduo transita em uma fase de dependência socioeconômica a independência social,
quando a gravidez surge mediante essa transição muitas etapas são puladas ao mesmo tempo que
as transformações no corpo vão acontecendo. Partindo deste real problema, o objetivo do trabalho é
por meio da revisão de literatura elencar as principais razões da incidência de gravidez na
adolescência. Observamos que o desconhecimento sobre os métodos contraceptivos aparece nas
respostas encontradas nos artigos utilizados, pois a ausência de carinho e afeto que traz a
adolescente um estado vulnerável, buscando este carinho nos meninos e com o desconhecimento
dos métodos contraceptivos contribuirá para uma gestação não planejada. Portanto concluímos que a
gestação na adolescência é um problema de ordem pública e intersetorial.
Palavras-chave: gravidez; adolescência; vulnerabilidade.

ABSTRACT
Adolescence is marked by profound physical and psychological changes. It is in this period that
the processes of search of social identity, construction of its values and principles of life occur. The
individual transitions in a phase of social-economic dependence to social independence, when the
pregnancy arises through this transition many steps are skipped at the same time that the
transformations in the body are happening. Starting from this real problem, the objective of the work is
through a review of literature listing the main reasons for the incidence of pregnancy in adolescence.
We observed that the lack of knowledge about contraceptive methods appears in the answers found in
the articles used, since the absence of affection and affection that brings the teenager a vulnerable
state, seeking this affection in the children and the lack of knowledge of the contraceptive methods will
contribute to an unplanned pregnancy. Therefore, we conclude that gestation in adolescence is a
problem of public and intersectoral order.
Keywords: pregnancy; adolescence; vulnerability.

1. INTRODUÇÃO
A adolescência é marcada por profundas mudanças físicas e psicológicas. É
neste período que ocorrem os processos de busca da identidade social, construção
de seus valores e princípios da vida. O indivíduo transita em uma fase de
dependência socioeconômica a independência social, um processo lento da infância
a fase adulta, quando a gravidez surge mediante essa transição muitas etapas são
puladas ao mesmo tempo que as transformações no corpo vão acontecendo.
(SOUZA, 2001)
Conforme a literatura nos apresenta são diversos os motivos que levam uma
adolescente a engravidar, o início da atividade sexual precoce sem utilizar, ou o uso
errôneo dos contraceptivos. (PERSONA, 2004)
A escolha da maternidade nem sempre é o motivo principal de desejo da
adolescente, ela pode vir relacionado a perpetuação do namoro, a afirmação da
feminilidade, por meio da fertilização, vontade de encontrar um objetivo para a vida
ao cuidar de seu filho ou até mesmo necessidade de companhia para lidar com a
solidão. (PERSONA, 2004)
A gravidez neste âmbito tem seus dois lados, pode significar a realização e
felicidade para muitas, quando desejada e planejada. Mas para grande maioria se
apresenta como tristeza, medo, insegurança e até desespero, visto que, não estava
nos planos e a responsabilidade recai sobre elas. (FREITAS, 2002)
O adolescente em seu perfil biopsicossocial envolve-se a repetição da
gravidez, tendo como características: a menarca precoce, a primeira relação sexual
após curto intervalo da menarca, a repetência ou o abandono escolar, a ausência de
ocupação remunerada, a baixa renda familiar, a união com parceiros mais velhos, a
realização de aborto anterior e a ausência de acompanhamento no pós-parto. As
consequências de uma gestação na adolescência estão diretamente ligadas às
possibilidades e expectativas originadas pela adolescente e as que a sociedade
oferece. (PERSONA, 2004)
A gestação imprevista e malquista comum entre as adolescentes podem
afetar seus vinculos afetivos, devido a não aceitação de gravidez por familiares,
amigos, namorado e pela mesma, como consequência a adolescente procura pelo o
procedimento que interrompe a gestação, o aborto, mesmo sendo realizado em

condiçoes precárias e instável, correndo risco de vida, para não comprometer seu
futuro e não interromper seus planos pessoais ou ate mesmo pela falta de condição
financeira. (MARANHÃO, 2016)
Com essas experiências vividas pelas adolescentes, os problemas físicos e
financeiros começam a aparecer e a direciona para violação da lei e o desrespeito
com ela mesma, como o uso abusivo de drogas, a pratica sexual sem utilização de
métodos contraceptivos e de proteção para IST (Infecções Sexualmente
Transmissíveis) que podem acarretar problemas em seus relacionamentos pessoais,
ocasionando tentativa e/ou realização de suicídio. (NETO, 2007)
Partindo deste real problema, o objetivo do trabalho é por meio da revisão de
literatura elencar as principais razões da incidência de gravidez na adolescência,
para que.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho de cunho exploratório descritivo com abordagem
qualitativa por meio de revisão de literatura, foi realizado uma busca por meio do
banco de artigos cientifico online como Scielo e Lilacs.
No primeiro instante foi realizada uma leitura exploratória de todo material
selecionado (leitura rápida que objetiva verificar se a obra consultada é de interesse
do trabalho). Em seguida realizada uma leitura seletiva (leitura mais aprofundada
das partes que realmente interessam) e então feito o registro das informações
extraídas das fontes em instrumento específico (autores, ano, método, resultados e
conclusões). Na última etapa ordenamos as informações contidas nas fontes, que
possibilitassem a obtenção do objetivo deste estudo e organizamos em tabelas do
Excel 2010.
E para construção da discussão deste estudo foram utilizadas as categorias
que emergiam a etapa anterior foram analisadas e discutidas a partir do referencial
teórico relativo à temática do trabalho.
Dispõe sobre os elementos a serem incluídos e orienta a compilação e
produção de referências. Durante a construção deste trabalho houve o
comprometimento em citar os autores utilizados no estudo respeitando a norma
brasileira regulamentadora 6023 que. Os dados coletados foram usados

exclusivamente para pesquisa cientifica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 15 artigos científicos no período de sobre a temática,
acessados na base de dados Scielo e Lilac´s. Foram utilizados 10 artigos,
disponíveis online e texto completo. Como os seguintes descritores aplicados
gravidez, adolescência e vulnerabilidade.
Para seleção das fontes, foram considerados como critérios de inclusão os
artigos que abordassem as principais razões da incidência de adolescentes
grávidas. E de exclusão aqueles artigos que não abordassem a temática da
pesquisa.
Autor
CUNHA A.A,
MONTEIRO D.L.M
WAISELFISZ J.J
IBGE
ARCANJO C.M,
OLIVEIRA M.I.V,
BEZERRA M.G.A
AQUINO E.M.L et
al.
HEILBORN M.L et
al.

ALBUQUERQUE
A.P.S et al.
VIERAL E.M et al.
NETO F.R.G.X et al.
MARANHÃO T. A et
al
QUEIROZ M.V.O et
al
SOUTO R.MC.V et
al
VON SEEHAUSEN
M.P et al
MIURA P.O et al
MEDEIROS T.F.R et
al

Quadro 1: Artigos inclusos e exclusos.
Título
Gravidez na adolescência como problema de saúde pública.

Ano
1998

Estudos tem demonstrado que quando ocorrem orientações sobre
sexualidade, a recidiva de gravidez reduz em torno de 5%
Departamento de População e indicadores sociais. Síntese de
indicadores sociais
Gravidez em adolescentes de uma unidade municipal de saúde
em Fortaleza-Ceará.

2004

Adolescência e reprodução no Brasil: a heterogeneidade dos
perfis sociais
Assistência em contracepção e planejamento reprodutivo na
perspectiva de usuárias de três unidades do Sistema Único de
Saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

2003

Prevalência da gravidez de repetição rápida e fatores associados
em adolescentes de Caruaru, Pernambuco
Gravidez na adolescência e transição para a vida adulta em
jovens usuárias do SUS
Gravidez na adolescência: motivos e percepções de adolescentes
Fatores preditores do abortamento entre jovens com experiência
obstétrica
Grupo de gestantes adolescentes: Contribuições para o cuido no
pré-natal.
Estupro e gravidez de meninas de até 13 anos no Brasil:
Características e implicações na saúde gestacional, parto e
nascimento
Fatores associados ao aleitamento cruzado

2017

O sofrimento psíquico das mães adolescentes acolhidas
instucionalmente.
Vivência de mulheres sobre contracepção na perspectiva de
gênero.

2017

2006
2007

2009

2017
2007
2016
2016
2017

2017

2016

Artigos utilizados em negrito.
Quadro 2: Respostas encontradas nos artigos online.
RESPOSTAS
QUANTIDADE
Dependência mórbida da mãe

1

Busca carinho e afeto

2

Desconhecimento sobre métodos contraceptivos

8

Falta de métodos contraceptivos, pelo não poder de compra e

1

receio na busca pelo serviço de saúde
Parceiro (muitas vezes anos mais velho) faz, buscando provas

1

efetivas do amor
A falta de uma assistência à saúde de forma integral e de

4

qualidade
Desejo de ser mãe

3

Renda familiar baixa

1

Evasão escolar

3

No quadro 2, observamos que o desconhecimento sobre os métodos
contraceptivos aparece 8 (oito) vezes nas respostas encontradas nos artigos
utilizados, visto que segundo Neto et al. (2007) e Heilborn et al. (2009) a ausência
de carinho e afeto que apareceu em uma das respostas, traz a adolescente um
estado vulnerável, pois a mesma buscará este carinho principalmente nos meninos e
com o desconhecimento dos métodos contraceptivos ou conhecimento errôneo
sobre o seu uso contribuirá para ocorrência desta gestação não planejada. Assim,
se torna oportuno que as jovens fossem orientadas quanto ao planejamento familiar.
Com isso verificamos que a falta de uma assistência à saúde de forma
integral e de qualidade é apontada 4 (vezes) no quadro, e com isso Cunha et al.
(1998) e Heilborn et al. (2009) afirmam que este déficit na assistência à saúde não
vincula estas adolescentes nos programas de saúde, para informar e disponibilizar
os métodos contraceptivos, e mediante a isto pudemos constatar o fato de
adolescentes relatarem o não uso de contraceptivos, pelo não poder de compra, já
que são menores de idade e estudantes, porém não buscam no serviço público por
receio.
Outra razão de extrema importância presente no quadro 2 é a evasão escolar

presente em 3 (três) respostas, Albuquerque et al. (2017) e Vieral et al. (2017)
relatam que após a descoberta da gravidez as adolescentes tendem a parar de
estudar, comprometendo dessa forma as suas perspectivas de futuro, sendo um
indicador forte para uma segunda gravidez e acaba compactuando com o ciclo de
pobreza social, restringindo suas possibilidades na qualificação profissional e
inserção no mercado de trabalho. Gerando uma dependência financeira, uma
vitimização do seu papel de autonomia como mãe perante as escolhas que
envolvam o futuro do seu filho.
E apesar destes inúmeros percalços provenientes da responsabilidade de ser
mãe trazidos para as adolescentes, o sonho e o desejo da gravidez se faz presente
em 3 (três) respostas. Neto et al. (2007) e IBGE (2006) ressalta que o simples fato
da adolescente engravidar não se relaciona apenas com a procriação e perpetuação
da espécie, mas sim está ligado quanto aos sentimentos de insegurança, uma fuga
do ambiente social que está inserida, continuidade da ludicidade própria da infância,
excesso de cobrança dos pais, carência afetiva, baixa ou mesmo concretização dos
projetos de vida.
Entretanto não podemos descartar que o adolescente é caracterizado pela
curiosidade para coisas novas e proibidas. Sendo então um processo de
desenvolvimento natural da adolescência que traz consigo riscos, como a prática
sexual sem o uso consciente de contraceptivos, e o mito da percepção achar que na
primeira vez não se engravida entre outros. (Neto et al. 2007)
4. CONCLUSÃO
Portanto com este estudo concluímos que a gestação na adolescência se
trata de um problema de ordem pública e Inter setorial. Visto que abrange desde
uma assistência de saúde integral para maior vínculo destas adolescentes até a
inserção das mesmas no mercado de trabalho mediante a tamanha evasão escolar
relacionada a primigesta.
E ao pensarmos no futuro familiar destas adolescentes, ressaltamos que
estes recém-nascidos também precisarão de moradias adequadas, creches,
escolas, vacinas, saneamento básico entre outros princípios de vida. E essas mães
muitas vezes quando não amparadas pelas políticas públicas perdem-se nas

dificuldades da criação de seus filhos, deixando de lado a construção dos preceitos
de cidadania, ética, valor e moral, presentes principalmente na primeira infância,
pois precisam se ausentar para conseguir prover um teto e algo para possam comer.
É possível que o número de gestações na adolescência seja reduzido, a parir
do momento em que se fossem implantados aparelhos sociais mais eficientes e
projetos voltados à atenção às necessidades apresentadas pelas adolescentes.
Assim cada vez mais podemos ter entre a sociedade adolescentes mais saudáveis.
Outro fator de extrema relevância a politicas pública, que encontramos ao
longo dos levantamentos da literatura, é o aborto. Visto que segundo Maranhão et
al. (2016), quanto maior o número de gestações indesejadas, maior a chance de a
mulher induzir o aborto como medida de controle da natalidade, um ponto grave das
falhas nas políticas de saúde reprodutivas no Brasil, cabe ressaltar que muitas
jovens optam pelo aborto por pressão da família, ou até mesmo do parceiro. E
convém pensarmos que estas jovens muitas vezes não compartilham desta decisão
com a família e a tomam a decisão isoladamente ou junto ao pai de seu filho,
constando então a importância da voz do parceiro perante esta situação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o que levantamos com este trabalho, e nós como futuros
enfermeiros, consideramos a importância de darmos continuidade a este trabalho
em nossos próximos estágios de gestão em saúde coletiva.
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REFLEXÕES DO BRINCAR COMO INTERVENÇÃO LÚDICA NO ATENDIMENTO
DE UMA CRIANÇA COM O DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ESPECTRO
AUTISTA (TEA)
Maria Carolina de Araújo Moreira¹
Maria das Neves Quintiliano Honório¹
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA¹

RESUMO
Este presente artigo tem como objetivo a reflexão acerca do brincar como intervenção lúdica
com as crianças com diagnóstico espectro autismo (TEA). A princípio analisa-se a importância do
lúdico no processo do desenvolvimento da interação social e motor na inclusão social, promovendo o
aprendizado principalmente a aquisição de linguagem, o autocuidado e habilidades sociais. Será
realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, que pretendem dialogar entre si, de
uma forma dialética interdependente, ou seja, se transforma conforme seu desenvolvimento. A
pesquisa de campo será realizada com um aluno de uma instituição de Educação Infantil e
Fundamental do Vale do Paraíba, com 5 anos de idade regularmente matriculado na pré-escola
diagnosticado com o Transtorno Espectro Autista (TEA), por meio de atividades voltadas para
interação social, motora e participação nas atividades lúdica
Palavras-chave: Autismo; Lúdico; Brincar

ABSTRACT
This article aims to reflect on playing as playful intervention with children with autism spectrum
diagnosis (ASD). At first, the importance of playfulness in the process of developing social and motor
interaction in social inclusion is promoted, promoting learning mainly language acquisition, self-care
and social skills. In order to achieve the objectives of this study, a bibliographical research and a field
research will be carried out, which intend to dialogue among themselves, in an interdependent
dialectical way, that is, it changes according to its development. At first, the importance of playfulness
in the process of developing social and motor interaction in social inclusion is promoted, promoting
learning mainly language acquisition, self-care and social skills. In order to achieve the objectives of
this study, a bibliographical research and a field research will be carried out, which intend to dialogue
among themselves, in an interdependent dialectical way, that is, it changes according to its
development. Field research will be conducted with a student from a 5-year-old elementary school in
Vale do Paraíba, regularly enrolled in preschool diagnosed with Autistic Spectrum Disorder (TEA),
through activities aimed at interaction social, motor and participation in activities, games and games
held in regular class.
Keywords: Autism; Playful

1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta uma reflexão fomentada a partir da temática: o
desenvolvimento do brincar como intervenção lúdica do aluno com Transtorno
Espectro Autista (TEA).
Atualmente as estatísticas indicam de que em cada cem nascimento tem um
caso de autismo. O Transtorno Espectro autista é um distúrbio no desenvolvimento
causado pelas condições genéticas e ambientais. O autismo envolve situações e
apresentações que são muito diferentes umas das outras, obtendo níveis de autismo:
leve, moderado e grave. As crianças com TEA apresentam um comportamento
totalmente diferente de outras crianças com comportamento repetitivo sem muito
significado, tem dificuldade com o contato visual, não se relaciona claramente com
outras crianças preferem ficar no seu canto, possuem uma atração especial por
movimentos circulares alguns nem aprendem a falar este é o caso extremo o mais
grave. As diferenças dos níveis se dá com a gravidade dos sintomas, os principais
sintomas são: dificuldade de interação social, base de todo transtorno espectro autista.
Partindo desta visão é importante que o pedagogo trabalhe de forma lúdica para
que o aluno sinta prazer, tenha interesse em interagir na sociedade e adquira as
habilidades sociais e motoras para uma inclusão verdadeira, tendo o ato de brincar um
meio para incorporar valores morais, culturais visando o desenvolvimento da
autonomia e da autoestima, da criatividade, imaginação, e fantasia por meio do lúdico
sendo um processo criativo e prazeroso estabelecendo relações de amizades entre
educando – educado, educando.
Vygotsky (1991, p. 108) afirma: “O que na vida real passa despercebido pela
criança torna-se uma regra de comportamento no brinquedo”.
Dessa forma o brinquedo torna importante para criar novas relações entre as
situações no pensamento e situações reais.
O transtorno do espectro autista é um distúrbio de desenvolvimento que
compromete a comunicação social comportamentos restritos e repetitivos que
podemos observar desde os primeiros anos de vida e atualmente é classificado pelo
(dms5) como:

[...] transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do
desenvolvimento não especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asperger,
fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos do Espectro
Autista – TEA.

As crianças com o transtorno do espectro autista (TEA) apresentam uma
condição que severamente compromete a interação social, ou seja, a capacidade de
criar e manter vínculos afetivos devido a dificuldade de se comunicar com os outros
e de expressar o que sente ou pensa nas mais diversas situações acabando por
perceber os acontecimentos compartilhados atrapalhando-se na utilização das
palavras com o contexto.
A presença dos comportamentos repetitivos e restritos atrapalham o
desenvolvimento global da criança que é ainda fragmentada pelos distúrbios
sensitivos visuais perceptivos auditivos e sensibilidade na pele por isso a
importância da participação de todos que fazem parte do cotidiano do indivíduo
conheçam o que é o TEA para poderem ajuda-lo nos desafios diários.
No Brasil a lei n° 121764 de dezembro de 2012 que instituiu a política
nacional de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espetro autista
considerando uma deficiência e as pessoas com o transtorno espectro autista TEA
passaram a ter o direito ao atendimento de educação especializada. A sociedade
procurou diversas maneiras para o processo de inclusão de alunos com as
necessidades especiais na metade do século XX que as crianças ou adultos
passaram a ter acesso a escola comum e não somente a classes especializadas,
com a declaração de Salamanca a lei do direito e base da educação nacional –
LDBEN n° 9394/96 declara que a educação especial deverá ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino.
Por estes e outras mudanças o docente deverá estar preparado para receber
em suas classes alunos com o TEA e buscar a melhor forma de inclusão. No
processo de inclusão do aluno com transtorno espectro autista existe um grande
cenário de aprendizagem e o professor precisa chegar ao seu aluno para que a
pratica pedagógica seja inclusiva mediante a diversidade que existe nos indivíduos
com TEA, portanto do que já vimos sobre autismo e suas características e
indispensável a preparação do ambiente para receber este aluno e um profissional

preparado para acolher o educando e fazer a mediação necessária no processo do
desenvolvimento das habilidades e competências sociais, afetivas, cognitivas e
comportamental.
No desenvolvimento humano infantil existe uma ligação entre as vivencias
sociais e as funções motoras, de percepção do mundo em que habitamos e as
funções psíquicas como escreve Fonseca: “A interação entre as funções motoras,
psicomotoras e perceptivas é fundamental para o processo de aprendizado” Bianca
Fonseca (2014, p.41)”.
O processo de aprendizagem possui um elo entre o movimento (corpo) a
psique (mente) e as sensações que todo indivíduo passa pela zona de
desenvolvimento proximal que de acordo Para Vygotsky (1996), Zona de
Desenvolvimento Proximal, é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou
seja, determinado pela capacidade de resolver problemas independentemente, e o
nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar
problemas com ajuda de um parceiro mais experiente diante dos processos práticos
de socialização, e por meio dessas o professor deve elaborar situações de
aprendizado prazerosas ao aluno que retratam situações da vida social , podendo
utilizar as brincadeiras ou brinquedos como afirma
A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da
criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da
criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido
no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa
situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho
do menor esforço – ela faz o que, mais gosta de fazer, porque o brinquedo
está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos
mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao
que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia a ação
impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo. (VYGOTSKY,
1998, p. 130)

Crianças com TEA apresentam falhas no desempenho escolar por terem uma
interação social motora fragmentada dificultando a relação de aluno – professor e
professor – aluno, aluno – aluno, e o professor deveram buscar meios por atividades

ludica que favoreçam respostas adequadas ao ambiente para proporcionar melhor
qualidade de vida social do aluno com TEA.
Segundo o modelo de interação social por aires (1972) os sentidos
(audição, vestibular, pro-perceptivo, tato e visual) fornecem matéria prima
para a confecção de comportamentos primários (FONSECA, 2014, pág. 45)

FONSECA escreve que todos os comportamentos podem ser modificados
mediante os novos estímulos que se assimilam e acomodam-se criando novos
comportamentos.
Os comportamentos emitidos também geram novos estímulos que se
integram aos anteriormente processados contribuindo para emissões
comportamentais cada vez mais complexas e organizadas. (FONSECA,
2014, p.46)

Nas instituições escolares podemos observar o desenvolvimento da criança
que dá início na pré escola com comportamentos que foram formados em casa no
seu convivo social como, maneiras de brincar, atitudes mediante a conflitos em
classe por diversos motivos, por isso a professora encontra no lúdico uma maneira
de intervir para a formação de nossos comportamentos com competências e
habilidades para se conviver em sociedade. Existem diferentes maneiras de
trabalhar de forma lúdica com as crianças e algumas delas são o brincar, o
brinquedo e o jogo.
Para PIAGET (1970) o brincar fundamental no processo de desenvolvimento
infantil ele escreve que o lúdico é a base das futuras atividades intelectuais da
criança e por este motivo se torna indispensável na práxis educativas. Com o jogo
desenvolvem a vivencia de situações estratégicas de cooperação e iniciativa pois a
criança começa a perceber quais são os seus limites e os limites dos outros e este
permite a participação e a integração, ele ainda escreve;
Cada fase do processo da evolução está relacionada a um tipo de
atividade lúdica que se sucede da mesma forma para todos os seres.
(PIAGET, 1978, P.97)

Tanto para Piaget quando para Vygotsky, a mediação por meio do lúdico
como os jogos, brinquedos e das brincadeiras influenciam o desenvolvimento da
criança no processo de construção da personalidade que possui um elo entre o
afetivo e o cognitivo, onde se desenvolve a partir deles as relações intrapessoais,
interpessoais, o conhecimento logico matemático a leitura do mundo e a escrita.
Neste sentido, Kishimoto (2001) complementa que:
Os jogos e brincadeiras educativas estão orientados para estimular o
desenvolvimento cognitivo e são importantes para o desenvolvimento do
conhecimento escolar. São fundamentais para a criança por inicia-la em
conhecimentos e favorecer o desenvolvimento mental.

Com isto percebemos que o brincar é o eixo da educação infantil pois ela
desenvolve as primeiras habilidades sócias e de comunicação em toda criança e
nela o professor realiza mediações adequadas para que a criança crie um projeto
positivo de brincadeira.
Piaget relata seu pensamento sobre os estágios do desenvolvimento na fase
inicial que as crianças de 0 a 2 anos se encontram na fase sensório motor onde a
criança usa o brinquedo para explorar o seu ambiente em seus movimentos
utilizando dos cinco sentidos. Depois desta fase a criança entra na fase do faz de
conta 3 a 4 anos usando sua imaginação com as brincadeiras do faz de conta,
saindo deste estagio entra no pré-operatório sendo capaz de realizar os jogos
simbólicos. Já no operatório a criança sai de si e está pronta para o mundo concreto
capaz de usar o raciocino logico em coletividade com os colegas e jogos mais
complexos em todas as fases a criança assimila o mundo a sua volta e o acomoda
estimulando a novos comportamentos.
O jogo proporciona a possibilidade de exercer a imaginação em ação, a partir
que

a

criança

está

fantasiando,

criando,

instruindo

e

potencializando

a ação. Imaginar para a criança é um processo psicológico novo.
Segundo Vygotsky (1998) a imaginação surge primeiro em forma de jogo,
contribui com o processo da passagem da inteligência simbólica para a inteligência
prática, a criança começa a pensar, a planejar o que ela pretende fazer. Para que
isso aconteça é fundamental dar liberdade, tempo e espaço para que ela possa

imaginar. Se dentro da instituição de educação infantil oferecemos somente tipos de
jogos como de regras pré-moldados e pré configurados pelos professores, a criança
não tem essa oportunidade, consequentemente não está impactando apenas a
forma de brincar da criança, porém tirando a oportunidade dela se desenvolver que
é primordial para o resto de sua vida, que é o pensamento, isso envolve por exemplo
aquisição da autonomia. A criança vai desenvolver a autonomia quando ela tiver
maior habilidade para pensar, imaginar, planejar no pensamento suas ações agir
com qualidade.
Conhecimento deixa de estar preso ao aqui e agora, aos limites
da mão, da boca e de olho e o mundo inteiro pode estar presente dentro do
pensamento, uma vez que é possível imaginá-lo. Representá-lo com o
gesto

no

ar,

no

papel,

nos materiais, com

os

sons,

com

palavras. Representar é dar forma ás experiências humanas significativas; é
representar, tornar novamente presente, personificar vivências que, por sua
importância, mereçam ser permanentemente lembradas. O imaginário não
se confunde com o real, ele é um instrumento para a compreensão e a
tomada de consciência do real. (KISHIMOTO, 2003, p. 52)

Segundo Kishimoto (2003) a instituição de educação infantil nos dias de hoje
são muito opressivas, impõem o que a criança vai estudar, como deve pensar,
impondo regras disciplinares e o trabalho pedagógico. Este espaço da educação
infantil que deveria ser um espaço de liberdade para a manifestação do
pensamento, é na verdade um espaço pré configurado que retira do menor
essa liberdade. A criança

tem

as

atividades pré programadas

com

um padrão adequado para serem realizados, isso causa muito impacto para o
desenvolvimento da imaginação e criatividade do sujeito.
Para superar esse padrão existe um desafio que é a busca de uma
educação político estético, aplicando a ideia de homem como um ser simbólico,
nessa perspectiva o homem ele é um produtor e utilizador de cultura, ele constrói a
capacidade de pensar.
È impactante para a educação de uma criança quando apresentamos tudo
pronto,

para

que

a aprendizagem não

ela simplesmente memorize,
ocorre

dessa forma. O

que

por
precisa

que

na

oferecer

verdade
para

a

criança são experiências para que ela possa pensar, desenvolver o pensamento, as

suas ideias e desenvolver seu raciocínio. A capacidade de pensar está relacionado a
capacidade de imaginar, de sonhar e o jogo com a realidade, proporciona a
capacidade de fantasiar.
Para proporcionar o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento do
pensamento é fundamental o exercício do jogo simbólico e de linguagens não
verbais, sendo importante para o desenvolvimento da linguagem verbal pois pode
ser transformada em instrumento do pensamento.
Segundo Piaget (1978) existe três tipos de jogos, o sensório motor, que está
voltado para atividade prática motora física. Os jogos simbólicos estão mais
relacionados a ideia de produzir a realidade, a situação vivida naquele momento a
partir da imaginação, que são os jogos de fantasia. Os jogos de regras eles
são pré planejados e as regras pré-estabelecidas.
Vygotsky (1998) entende o jogo como instrumento primeiro da aquisição do
conhecimento,

para

a

eficácia

da

mesma,

é

preciso

trabalhar

a

ideia

de múltiplas interações e de valorização do contexto cultural. Trabalhar com o jogo
requer rompimento e a concepção linear e positivista da linguagem.
Segundo kishimoto (2010)

A metáfora

e

o símbolo são

chaves

da

natureza humana, composto de três ideias a de pensamento, realidade e homem. O
pensamento ele é metafórico por natureza se desenvolve a partir das mais diversas
interações, representações e simbologia, reforçando a concepção de não ser linear.
A realidade que vivemos é construída pela razão, não é algo dado e posto,
ela é representada e interpretada pelo próprio sujeito, a partir da cultura,
do conhecimento e das experiências vivenciadas. A realidade é construída pela
razão mediada pelo símbolo. O homem é o sujeito que interpreta o mundo a partir
do pensamento, ser sensível,

busca significações.

O sujeito

desenvolve

seus

esquemas de pensamento e a partir de sua forma de pensar nos seus esquemas
desenvolvidos ele vai interpretar o mundo utilizando do simbólico. Esquema de
pensamento
inconsciente.

é constituído por

redes

afetivas,

cognitivas,

consciente

até

o

O pensamento metafórico por sua própria constituição é formado por
uma

rede

de

relações

simbólicas

apropriadas

culturalmente,

mas

elaboradas e recriadas pelo sujeito a partir de condições internas próprias.
(Kishimoto, 2003, p. 47)

Também metafórica é a linguagem seu uso baseia-se não em definições
precisas, mas na utilização de esquemas (não necessariamente conscientes) que
resultam em interações ricas e complexas com a realidade física e social."
2. Metodologia Proposta
O presente estudo será conduzido por uma pesquisa de campo, utilizada a
partir de uma observação direta no em seu habitat natural, que segundo Severino
(2007) trata-se de uma abordagem do objeto de estudo em seu ambiente próprio,
feito nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim
diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador.
Este estudo é de natureza qualitativa com a abordagem fenomenológica num
paradigma interpretativo visando descrever os fenômenos observados.
Para se atingir os objetivos desse estudo, será realizada uma pesquisa
bibliográfica e uma pesquisa de campo, que pretendem dialogar entre si, de uma
forma

dialética

interdependente,

ou

seja,

se

transforma

conforme

seu

desenvolvimento.
A pesquisa de campo será realizada com um aluno de uma instituição de
Educação Infantil e Fundamental do Vale do Paraíba, com 5 anos dentro do
Transtorno Espectro Autista (TEA), por meio de atividades voltadas para o
desenvolvimento da comunicação social e comportamental do aluno junta a
participação nas atividades por meio dos jogos, brincadeira que estimulam o
processo cognitivo realizadas em classe regular. O material utilizado para pesquisa
de campo será os objetos e brinquedos encontrados na classe em que o aluno está
matriculado por serem próprios para o desenvolvimento cognitivo adequado para a
sua idade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a pesquisa de campo realizada foi observado os comportamentos do
aluno com o transtorno do espectro autista (TEA) desde a sua chegada na escola
até o final do ano letivo durante toda as atividades apresentadas no decorrer das
atividades diárias da sua adaptação na rotina escolar.
o aluno apresentava dificuldades de relacionamento com as pessoas, risos
inapropriados, pouco contato visual, preferência por brincar sozinho, brincava de
forma inadequada com os variados objetos, fazia birras, não buscava expressar
suas necessidades.
Na chegada do aluno buscamos abrandar a sua adaptação na escola por isso
foram apresentadas diversas brincadeiras para que o mesmo se interessasse pela
equipe da instituição escolar e por seu educador/facilitador e pela professora da
classe para que o mesmo começa-se a entrar na rotina de ir à escola todos os dias
sem precisar fazer birras. Com isso usamos apenas os movimentos do próprio corpo
para chamar a atenção do aluno e sons aleatórios para os primeiros contatos face a
face no início do processo de interação social do aluno com o transtorno espectro
autista (TEA)
Assim como Vygotsky disse “O aprendizado adequadamente organizado
resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer." Lev
Vygotsky no livro A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos
Psicológicos Superiores.
Buscamos nos primeiros dias com o educando organizar o espaço para que
da melhor forma fosse assimilado pelo aluno mediante os seus desafios e limitações
estando dentro do espectro autista e fazendo a primeira interação com o aluno
mediante os conhecimentos específico fazendo a mediação os diferentes saberes
possibilitando por sua vez o aluno a construir suas ideias no processo de inclusão.
No decorrer dos dias o aluno entrava na escola sem birras e procurava
rotineiramente o educador para realizar as atividades diárias que eram propostas,
entretanto o aluno ainda não expressava suas necessidades e não brincava de
forma adequada com os objetos, durante as primeiras semanas foram observadas
as preferências de brincadeiras e brinquedos do aluno com isso observamos que ele

brincava apenas com os brincando girando frente aos olhos não dando assim
significado aos brinquedos. para fazer a mediação desta situação procuramos o
contato com o aluno para dar significado aos objetos ou brinquedos de suas
preferências toda vez que o aluno pegava o objeto para balançar era feito o mesmo
gesto pelo educador/mediador porém era repetido várias vezes o nome do objeto e
era manuseado conforme a sua função por exemplo: apontador apontar o lápis, bola
jogar, carro andar, lego montar assim com todo os objetos até que o aluno
começasse a dar a função correta ao objeto com isso o aluno diminui o seu tempo
de girar os objetos e começou a utilizar as funções e a pronunciar os nomes do
mesmo.
Buscamos um maior contato visual com o aluno, após perceber que ele
gostava de cócegas a professora começou a fazer cócegas em sua barriga e parava
por alguns insistentes esperando o aluno pedir dizendo cócegas e a olhasse nos
olhos , a cada vez que o aluno pedia ia aumentar o tempo de espera para que ele a
continuasse olhando nos olhos possibilitando o aluno perceber a necessidade de
comunicar ou expressar suas necessidades toda vez que desejava algo criando um
vínculo e um contato visual maior facilitando assim a comunicação entre aluno e
professor para uma eficácia maior no processo de interação social. Depois de dar
significado aos objetos, brinquedos e possibilitar a criança a entrar no mundo de
brincadeiras com significados proporcionando assim um desenvolvimento integral
visando sempre o bem estar durante o seu processo de mudanças de ações
negativas para comportamentos positivos utilizamos sempre o brincar como forma
de mediação visto que para Vygotsky o brincar:
Fornece ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da
consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a
criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e
motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, que se constitui assim,
no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se,
essencialmente, através da atividade de brinquedo (VIGOTSKI, 2007, p.
122).

Apresentamos para o aluno os jogos pois estes utilizamos a imaginação, a
ficção, o raciocínio lógico, a atenção, e o esperar a sua vez por primeiro utilizamos o
dominó dos bichos por primeiro prender a atenção do aluno nos animais e depois
apresentamos a forma como jogar o aluno jogou primeiro apenas com o professor
mediador pois ainda não aceitava o contato dos outros alunos. Depois utilizando a
mímica o aluno pegava a figura do animal que tinha que imitar e o representava de
forma correta e depois de realizar passa uma carta para o professor mediador que
era qual o mediador iria imitar, com isso o aluno respeitava a vez do professor
esperando a sua vez e obedecia a regra do jogo que era não olhar as outras cartas
e imitar um animal por vez e mantinha se sentado durante todo o tempo de duração
do jogo passando assim a ficar mais tempo na carteira para que futuramente o
professor pudesse utilizar os papéis para as atividades escritas que o aluno com o
transtorno do espectro autista ainda não gostava de realizar. o professor brincou
também por meio do jogo simbólico fazendo a assimilação do real brincando de
casinha com o aluno durante algumas semanas utilizando objetos à sua frente para
estimular a criatividade e a autonomia do aluno para a realização de tarefas e para a
representação de papéis e sentimentos criando assim no aluno novas cenas e
situações por ela vivenciadas, para dar autonomia as atividades cotidianas de
higiene que o aluno ainda não havia adquirido como escovar os dentes, fazer xixi
fora da fralda, beber água sozinho, lavar o rosto , arrumar o seu lanche, durante as
semanas que o professor realizou junto ao aluno ele repetia várias vezes o nome da
atividade que estava sendo executada e depois de algumas semanas o professor
apenas dizia a atividade o aluno a efetuava sozinho e com eficácia as tarefas.
Durante uma brincadeira e outra o professor utilizou cantigas, corridas, bolas,
bambolês, brincadeira que usassem o movimento do aluno para que o mesmo
dominasse o corpo para prepara-se para situações cada vez mais complexas do
desenvolvimento, ou seja comportamentos além do que está habituado a agir.
O jogo propicia interações e atua na zona de desenvolvimento
proximal, possibilitando a criança vivenciar situações que a levam a
comportamentos além dos habituais. (RAU, M.C.T.D 2012)

Após inserir o aluno no mundo de regras por meio dos jogos e brincadeiras
realizados o aluno passou a trocar as birras por expressar toda vez que queria
alguma coisa criando um vínculo concreto com o facilitador, alcançado este elo entre
aluno e professor, foram proposta jogos e brincadeiras com a participação da classe
toda e que precisasse da cooperação de todos para que o jogo ou brincadeira fosse
realizado, utilizamos por primeiro a cantiga de roda cantando a música batata quente
o aluno com o transtorno do espectro autista mostrou resistência na primeira
tentativa entretanto nas próximas tentativas ele mostrou-se mais paciente e pronto a
superar os desafios para participar da brincadeira com a turma interagindo com as
outras crianças. A segunda brincadeira apresentada foi o elefantinho colorido que
precisava da atenção para a execução de uma tarefa pelos alunos e o aluno com o
transtorno espectro autista (TEA) receberia ordens não somente do professor como
dos colegas também visto que a cada rodada uma criança iria dar a cor.
O Aluno mostrou sucesso nas próximas brincadeiras apresentadas e
começou a ter iniciativa procurando os amigos para começar as brincadeiras
alcançando uma melhoria na sua socialização abrindo assim a possibilidade de
aprender novas habilidades e comportamentos com as crianças da sua idade
criando vínculos com os colegas de classes buscando sempre o seu par mais capaz
e não ficando apenas limitado no conhecimento por meio do facilitador.
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Resumo
Verificar em quais situações o homem maduro procura pelos serviços de saúde, e apontar em
quais Unidades eles buscam por esses serviços. Pesquisa quantitativa, descritiva e transversal,
desenvolvida na cidade de Lorena, SP. Composta por 51 participantes, selecionados pela técnica
Snowbol, com amostragem não probabilística. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário, foi
aplicada a estatística descritiva para a análise dos dados. 100% dos participantes residiam em
Lorena, SP; 100% eram masculino; a média de idade foi de 46,82 (DP+5,39); 74,50% afirmaram ter
uma religião, 68,42% professaram ser católicos e 47,05% possuíam ensino superior completo.
Quanto aos serviços de saúde procurados, 47,27% escolheram o pronto-socorro e 61,53% afirmaram
que só procuram tais serviços somente quando estão doentes. Maioria dos participantes opta não
procurar a atenção primária (UBS, ESF) e buscam pelos serviços de saúde na atenção secundária, o
pronto-socorro, frente ao agravamento da doença.
Palavras-chave: Saúde do Homem; Atenção Primária à Saúde; Serviços de Saúde.

ABSTRACT
To verify in which situations the mature man search for health services, and to point in which
Units they seek for these services. Quantitative, descriptive and transversal research, developed in
the city of Lorena, SP. Composed by 51 participants, selected by the Snowbol technique, with nonprobabilistic sampling. Descriptive statistics were applied for the analysis of the data. 100% of the
participants resided in Lorena, SP; were male; the mean age was 46.82 (SD + 5.39); 74.50% reported
having a religion; 68.42% professed to be Catholic and 47.05% had completed higher education.
Regarding the health services sought, 47.27% chose the emergency room and 61.53% said that they
only seek such services only when they are sick. Most of the participants not they seek primary care
(UBS, ESF), seek the health services in secondary care, the emergency room, front the worsening the
disease.
Keywords: Men's Health; Primary Health Care; Health Services.

1. INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos, alguns padrões modificaram-se, é notório que a
identidade masculina é vista de maneira estereotipada, de modo que, quando os
homens se encontram em situações de dor ou de enfermidade, é esperado pela
sociedade que o mesmo não reclame ou procure assistência, diferente do que é
culturamente pregado às mulheres. Deste modo, aos homens foi empregado o rito
popular que diz que homem não chora. É sabido que a masculinidade interfere
diretamente na vulnerabilidade da população masculina às doenças graves, crônicas
e ao elevado índice de mortalidade precoce. Em se falando da vulnerabilidade e das
taxas de morbidade, morrem mais homens do que mulheres e muitas dessas mortes
poderiam ser evitadas, caso os homens procurassem com mais frequência os
serviços de atenção primária à saúde (MOREIRA; FONTES; BARBOZA, 2014).
A idade madura, evento fisiológico e necessário no percurso vital, é o período
de transição para a terceira idade. É uma fase regada de eventos marcantes, como
perdas e lutos, o término da ascensão social e profissional, a aposentadoria,
ademais pelo aparecimento de algumas doenças decorrentes da idade, emergindo
necessidades de adaptação (PRESADO; CARDOSO, 2014).
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal
Brasileira de 1988, conferindo um novo sentido à saúde ao agregar as discussões
ocorridas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, descrevendo-a como um direito de
todos. Desta forma, a saúde é retratada como sendo uma resposta às condições
econômicas, ambientais e sociais na qual a população encontra-se inserida. Sendo
assim, o SUS ultrapassa a prestação de serviços assistenciais ao associar e
estruturar ações de promoção e de prevenção à saúde com as de reabilitação e
cura. O SUS foi regulamentado pela Lei nº 8080/90, Lei Orgânica da Saúde, que
desfruta de condições relacionadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde
(EID; KHON; MOTTA, 2012).
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH)
fundada pela portaria nº 1.944/GM do Ministério da Saúde de 27 de agosto de 2009,
tem como objetivo a promoção da melhoria das situações de saúde dos homens no
Brasil, colaborando, para a diminuição da mortalidade e da morbidade por meio da
confrontação dos fatores de risco, tendo como intermédio a facilitação do acesso às

atividades e aos serviços responsáveis pela assistência integral à saúde (BRASIL,
2013).
Sendo assim, os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem, são de disponibilizar e simplificar a acessibilidade do homem às ações
de promoção, prevenção, assistência e recuperação à saúde, atentando-se para os
comportamento e agravos mais ocorrentes na população masculina que concorrem
na diminuição da expectativa de vida dos mesmos (BEZERRA; ALMEIDA JUNIOR,
2014).
Uma das principais preocupações da Política Nacional de Atenção Integral a
Saúde do Homem é promover o ingresso dos homens nos serviços de Atenção
Primária à Saúde, preocupação está argumentada no fato de que a forma
predominante de entrada dos homens nos sistemas de saúde são os serviços de
média e alta complexidade, quando a doença encontra-se instalada e em estágio
avançado. Esta conduta não concorre apenas para maior fragilidade dos homens às
doenças graves e crônicas como também para a sua mortalidade prévia (SOUSA et
al., 2014).
As temáticas homem e saúde vêm se tornando alvos de constantes
discussões, principalmente por profissionais da área da saúde, tendo o intuito de
interceder nas demandas à saúde específicas deste gênero, como nos serviços de
atenção básica, com o objetivo de reduzir os indicadores de morbidade e
mortalidade que rodeiam este público (MOREIRA; FONTES; BARBOZA, 2014).
Segundo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) (2004) a
Atenção Primária de Saúde (APS) é um aglomerado de intervenções de saúde no
contexto individual e coletivo que emerge em: promoção, prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação. Ela dispõe de amplas ações com o intuito de colaborar
para o acesso universal das pessoas aos serviços de saúde.
A Estratégia de Saúde da Família é uma das armas cruciais para o
desenvolvimento da PNAISH, pois ela tem como função a busca do seu público alvo
para que se faça eficaz a implementação de ações que concorram para o alcance
das metas almejadas. O enfermeiro é indispensável para que essas ações sejam
executadas de maneira satisfatória, haja vista que este exerce o papel de promoção
à saúde, intervindo na atenção prestada pelas ESF, através do contato com a

população por meio de palestras, consultas, buscas ativas, uma vez que sua função
é exercer o papel de liderança sobre a equipe multidisciplinar (AGUIAR; ALMEIDA,
2012).
Tendo em vista as informações acima apresentadas, o presente estudo
pretende responder o seguinte questionamento: Como está a questão da adesão do
homem maduro aos serviços de Atenção Primária à Saúde?
Para dar respostas a esse questionamento, propôs-se este estudo com o
objetivo de verificar em quais situações o homem maduro procura os serviços de
saúde, e apontar em quais Unidades eles buscam por esses serviços.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um recorte do trabalho de conclusão de curso intitulado
Capacidades de autocuidado de homens de idade madura apresentado ao Centro
Universitário Tereza D’Ávila (UNIFATEA).
A Pesquisa foi desenvolvida na cidade de Lorena, localizada no Vale do
Paraíba, no estado de São Paulo, sendo esta de abordagem quantitativa, de cunho
descritivo e transversal.
A amostra foi composta por 51 participantes, do gênero masculino com idade
entre 40 a 59 anos. Elegeu-se a técnica metodológica Snowball (Bola de Neve), esta
é considerada como amostra não probabilística empregada em pesquisas sociais
onde os sujeitos-chave de um estudo indicam novos participantes, com o propósito
de alcançar o ponto de saturação. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
Adotaram-se os seguintes critérios de elegibilidade: ser do gênero masculino,
ter idade de 40 a 59 anos, concordar em participar da pesquisa, e consentir em
participar do estudo.
A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado por
Silva e Kimura (2003), que contempla em perguntas fechadas de caracterização
pessoal referente à idade, gênero, escolaridade, religião, bem como saúde, com o
intuito de verificar os serviços de saúde e em quais situações o homem procura por
esses serviços.
Antes da coleta de dados os participantes do estudo foram informados sobre
os objetivos e riscos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) concordando em participar do estudo.
Os dados foram analisados e interpretados pela estatística descritiva por meio
das variáveis contínuas e categóricas. Para as variáveis categóricas foram utilizadas
a frequência e a percentagem e para as variáveis contínuas, a mediana, desvio
padrão, valor mínimo e máximo.
O estudo seguiu os preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde do Ministério da Saúde, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro Universitário Tereza D`Ávila (UNIFATEA) – protocolo n. 1.966.494/2017.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos dados quanto às características pessoais dos participantes do
estudo resultou que dos 51 sujeitos da pesquisa, 100% residiam na cidade de
Lorena, SP; 100% eram do sexo masculino; a média de idade foi de 46,82
(DP+5,39); 74,50% afirmaram ter uma religião e 68,42% professaram ser católicos e
47,05% possuíam ensino superior completo.
Ao analisar os dados do presente estudo, vale ressaltar que de acordo com
os critérios de elegibiblidade elencados, todos os participantes são do sexo
masculino. Destes, a maioria afirma possuir uma religião, segundo Bonfatti e Barros
(2016) a procura do ser humano por um contato com um ser superior, que o
transcenda, se faz necessária, pois os preside em suas relações sociais,
comportamentos e valores, exercendo assim, influência direta sobre a sua
autocompreensão e seu entendimento em relação ao seu pertencimento no mundo.
Arruda e Marcon (2016) afirmam em seu estudo que seguir uma religião pode vir a
influir positivamente nas condições de saúde dos indivíduos e na prática de
comportamentos saudáveis.
Esses homens, ao serem indagados acerca de qual religião professavam,
afirmavam em sua maioria, serem católicos, o que pode ser explicado por Guastale
e Godoy (2016) através da história, pois o catolicismo foi a base da colonização do
Brasil.
Outro dado encontrado na pesquisa foi que a maioria destes homens possuía
ensino superior completo, segundo Mafra et al. (2015) o capital intelectual advindo
do elevado grau de escolaridade, pode ser um diferencial, contribuindo para a

permanência dos trabalhadores de idade madura no mercado de trabalho, pois se
fundamenta na capacidade de produzir conhecimento e não na força física.
Referente aos serviços de saúde procurados pelos participantes, 47,27%
escolheram o pronto-socorro e 61,53% afirmaram que só procuram tais serviços de
saúde somente quando estão doentes. Conforme disposto na tabela 1.
Tabela 1 - Informações sobre a procura dos serviços de saúde. Lorena, SP, 2017 (n= 51).

Frequência

Frequência

absoluta

relativa

19

36,53%

32

61,53%

1

1,92%

UBS

23

41,81%

Pronto-socorro

26

47,27%

UPA’s

4

7,27%

N.A.

2

3,63%

Variáveis
Em quais situações o Sr.(ª) procura os serviços de
saúde (n=52):
Para realização de exames preventivos

Quando está doente
N.A.
Quais serviços de saúde o Sr.(ª) procura (n=55):

Ao serem indagados acerca de quais serviços de saúde procuravam, a
maioria dos participantes mostrou não optar pelos serviços de atenção primária
(UBS, ESF), mas pelo pronto-socorro, resultados semelhantes foram encontrados
por Melo et al. (2015) onde se mostrou frequente a busca dos homens como serviço
de ‘’porta de entrada’’ o pronto-socorro, fato este, atribuído pelo referido autor ao
desconhecimento da maioria dos homens acerca dos serviços de atenção primária a
saúde, pelo horário de funcionamento compatível com a carga horária de trabalho, a
inexistência de meios de busca ativa da população masculina, além de fatores
culturais interligados ao gênero masculino, como o desinteresse com a própria
saúde. Da mesma opinião, Bertolini e Simonetti (2014) que afirma que os homens,
ao serem questionados sobre os motivos que os levam a não procurar pelos
serviços de atenção primária à saúde, apresentam como justificativas o horário de

funcionamento desses locais que condizem com o horário de trabalho, o medo de
estar com alguma patologia grave, a falta de especialistas e a demora no
atendimento.
Neste contexto, Brasil (2009) afirma que os homens em sua grande maioria
estão acostumados a se esquivar dos espaços de saúde, considerando-se
invulneráveis. Para corroborar Sousa et al. (2014) alega que uma das principais
preocupações da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem é o
ingresso dos mesmos nos serviços de Atenção Primária, devido ao fato de que a
forma predominante de entrada dos homens nos sistemas de saúde são os serviços
de média e alta complexidade (UPA’s e o pronto-socorro), quando a doença
encontra-se instalada e em estágio avançado. O que vai ao encontro com a resposta
posterior dos homens, pois quando indagados acerca de, em quais situações havia
a procura pelos serviços de saúde, os mesmos responderam que ocorria quando
estavam doentes.
Nesta conjuntura, Brasil (2009) afirma que muitas doenças poderiam ser
evitadas caso os homens realizassem com regularidade as medidas preventivas.
Moreira, Fontes e Barboza (2014) atribuiu a maior porcentagem da mortalidade da
população masculina em relação à feminina com a não procura dos serviços de
atenção primária. Da mesma opinião, Brasil (2009) indaga que a maioria dos
homens acostumou-se a esquivar dos espaços de saúde, sendo estes consultórios
médicos ou unidades de saúde, contrários às medidas de prevenção, que evitam o
atendimento ocasionando um agravo nos casos e culminando por fim, em problemas
ainda maiores e aumento das despesas para si e para o sistema de saúde que
acaba por ter que interceder nos estágios mais avançados das doenças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o tema saúde do homem tem sido despertado e abordado,
levando em consideração as diversas doenças crônicas que têm vitimado esse
gênero de forma agressiva e radical.
Uma das principais preocupações da Política Nacional de Atenção Integral a
Saúde do Homem é o ingresso dos mesmos nos serviços de Atenção Primária,
devido ao fato de que a forma predominante de entrada dos homens nos sistemas

de saúde são os serviços de média e alta complexidade (UPA’s e o pronto-socorro),
quando a doença encontra-se instalada e em estágio avançado.
As temáticas homem e saúde vêm se tornando alvos de constantes
discussões, principalmente por profissionais da área da saúde, tendo o intuito de
interceder nas demandas à saúde específicas deste gênero, como nos serviços de
atenção básica, com o objetivo de reduzir os indicadores de morbidade e
mortalidade que rodeiam este público.
Cabe então, aos profissionais da área de saúde coletiva duas propostas: 1)
conscientizar-se, especificamente, da necessidade e da relevância de problemas de
saúde dessa natureza que visem a prevenção e promoção da saúde, principalmente
dos homens maduros por estarem mais susceptíveis às doenças crônicas e 2)
estabelecer um movimento de saúde por meio do qual os homens maduros também
sejam despertados e procurem assistência à saúde. Não se pode mais limitar-se às
lamentações e ao discurso evasivo, irresponsável e inadequado de que o homem
apresenta baixa adesão aos programas de saúde.
Contudo, este presente estudo nos permitiu identificar que os homens como,
observado na literatura vigente, só procuram os serviços de saúde quando se
encontravam acometidos por determinada doença ou agravo, evidenciando que,
ainda, não estão despertados para o nível primário de saúde (UBS, ESF) optando a
maioria pelos serviços de atenção secundária, como o pronto socorro, quando a
doença já se encontra instalada e em estágio avançado.
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RESUMO
Considerando a importância dos estudos semânticos para o ensino/aprendizagem de Língua
Portuguesa, esta pesquisa tem por objetivo estabelecer uma relação entre a Semântica e a
Linguística, apontando a função importante desta ciência para os estudos linguísticos.
Como referencial teórico utilizamos, entre outras, as obras: Marques (1990), sobre o objeto da
semântica; Leroy (1977), sobre os estudos de Língua, na Antiguidade; Lobato (1986), sobre o papel
da Filosofia na Semântica. A metodologia utiliza uma abordagem qualitativa, pois utiliza apenas
dados bibliográficos, numa abordagem histórica. Concluindo, são levantados os resultados e
relacionados aos objetivos.

Palavras-chave: abordagem histórica; semântica; linguística; sentido.
ABSTRACT
Considering the importance of semantic studies for Portuguese teaching / learning, this search
has the objective of establish a relation between Semntics and Linguistics pointing out the importante
function on this Science for linguistics studies.
As a theoretical reference, we used these authors: Marques (1990), about the object of Semantics:
Leroy (1977), as to language studies in Antiquity; Lobato (1986), regarding the Philosophy place in
Semantics. The methodology uses a quantitave approach, because uses only bibliographic data in a
historical way Concluding, results are exposed and related to the objectives.
Keywords: historical approach; semantics; linguistic; meaning.

1. INTRODUÇÃO
A preocupação com o “sentido”, objeto da Semântica, sempre preocupou os
estudiosos,

desde

os

filósofos,

na

Antiguidade

grega,

até

os

linguistas

contemporâneos.
Daí a motivação para esta pesquisa, incluindo também a importância para
professores e alunos de Língua Portuguesa.
Citamos algumas, dentre as obras utilizadas nesse trabalho, como subsidio
teórico: Marques (1990), sobre o objeto da semântica; Leroy (1977), sobre os
estudos da linguagem na Antiguidade; Lobato (1986), sobre o papel da Filosofia na
Semântica; Neves (1987), sobre a vertente filosófica da gramatica; Maciel (1995),
sobre um critério para classificação das gramaticas do Português.
Foi feito um levantamento cronológico, desde a Antiguidade, abordando obras
filosóficas, gramaticais e linguísticas, com o objetivo de analisar a presença de
aspectos semânticos, implícita ou explicitamente. Levantados os resultados, estes
foram relacionados aos objetivos, apontando a relação: Semântica / Linguística.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Conforme exposto, esta pesquisa se propõe a discutir a relação:
semântica/linguística, a partir de uma abordagem histórica, desde a Antiguidade até
o século XXI. Nesse contexto, numa abordagem qualitativa, utilizamos apenas
dados bibliográficos.
Considerando que a Linguística é uma ciência nova, que se constitui como tal
no final do século XVIII, com método e objeto próprios, optamos, por uma questão
didática, abordar o assunto em duas etapas: período pré-linguístico e póslinguístico.
A partir das considerações acima, o trabalho fica assim esquematizados:

2.1 Discussão sobre o objeto da semântica
Segundo Marques (1990/1995), não há consenso entre os especialistas
quanto a uma definição de semântica e, tampouco, quanto à delimitação do que
seria seu objeto.
Apesar disso, encontram-se, com frequência, nos trabalhos de semanticistas,

definições do tipo: semântica é o estudo do significado em linguagem, semântica é a
disciplina linguística que estuda o sentido dos elementos formais da língua, aí
incluídos morfemas, vocábulos, locuções e sentenças (=estruturas sintaticamente
completas ou linguisticamente gramaticais), ou, ainda, semântica é o estudo da
significação das formas linguísticas.
Parece, então, muito simples chegar -se à conclusão de que a semântica tem
por objetivo o estudo do significado (sentido, significação) das formas linguísticas:
morfemas, vocábulos, locuções, sentenças, conjunto de sentenças, textos etc., suas
categorias e funções na linguagem.
Um exame mais detalhado iria mostrar, contudo que essas definições de
semântica e a delimitação do objeto da mesma, que delas se infere, são resultados
parciais e insuficientes. Podem ter até valor operacional e servir de guia para a
análise de questões tradicionais e empiricamente intuídas como semânticas. Mas,
de fato, não se esclarece um dado fundamental: o que é significado (sentido,
significação).
Um dos sérios empecilhos ao tratamento coerente das questões semânticas é
a inexistência de uma conceituação precisa, consensual e abrangente, de
significado.
Não se tem em linguística uma resposta inequívoca para a pergunta: o que é
significado? As respostas são múltiplas e divergentes. Os especialistas sequer
conseguem concordar quanto à terminologia mais usual. Significado, sentido,
significação recebem interpretações diferentes, que variam segundo as correntes de
pensamento, à época, à teoria, aos estudos, ou à área de conhecimento.
Verifica-se, pois, uma circularidade no plano de estudo dos processos de
veiculação simbólica de informações, nas línguas. A amplitude e a imprecisão do
conceito de semântica são, ao mesmo tempo, causa e consequência de definições
múltiplas e divergentes de significado.
Interessa-nos, nessa pesquisa, a perspectiva relativa à Linguística, embora
outras áreas do conhecimento sirvam-se da semântica: psicologia, filosofia etc.
No plano linguístico estrito, os estudos do significado costumam distribuir-se
em três domínios básicos: o da semântica lexical, o da semântica da sentença
(independente de condicionamentos contextuais ou situacionais) e o da semântica

do texto (relativo ao uso concreto da língua em textos falados ou escritos,
contextuais e/ou situacionalmente condicionados).
A distinção desses três domínios básicos reflete a evolução da semântica ao
longo do tempo. Por isso, os domínios lexical, gramatical e textual têm recebido
tratamentos diferentes, que variam de acordo com as diretrizes teóricometodológicas de cada fase ou escola de pensamento e com os problemas nelas
considerados relevantes.
Em decorrência de diretrizes teóricas diversas, de problemas variados e de
diferentes formas de tratá-los, o quadro é tão complexo hoje em dia.
Tornou-se, por isso, uma espécie de lugar-comum entre os linguistas tratar a
semântica nos termos explicitados em Fodor e Katz a única maneira que se tem de
descrever de modo preciso a atual situação da semântica é mostrar parte de sua
heterogeneidade.
Um dos procedimentos para dar conta das diversas possibilidades de
tratamento do significado é, portanto, levantar e historiar o que tem sido estudado no
âmbito da semântica, ao longo do tempo e nas diferentes escolas de pensamento,
seguindo-se o desenvolvimento, em profundidade, de uma determinada teoria,
ilustrando-a com o maior número possível de dados que a justifiquem.

2.2 A SEMÂNTICA NO PERIODO PRÉ-LINGUÍSTICO
Nesse período tudo que existe sobre semântica está nas gramaticas e nos
textos filosóficos:

2.2.1 Antiguidade Filosofia
As contribuições de Platão e Aristóteles.
Seguindo uma ordem cronológica, podemos apontar na Grécia Antiga (sec. III
a. C, aproximadamente) vislumbres de um estudo semântico, entre os filósofos
gregos, ao estudarem os textos homéricos: o trabalho desses estudiosos envolve o
estudo das palavras e de seus sentidos nos textos (grifo nosso). Eram os filósofos
alexandrinos, assim chamados porque desenvolveram seus estudos em Alexandria.
Assim, a grande interrogação sobre a linguagem que a filosofia grega trouxe à
baile foi: a relação entre a língua e as coisas que ela exprime é natural ou

convencional? É uma indagação filosófica, pois está relacionada à adequação da
linguagem ao pensamento.
Os filósofos gregos discutiam se o que regia a língua era a natureza ou a
convenção. Essa discussão era um lugar comum da especulação filosófica. “Dizer
que uma instituição era natural equivalia a dizer que ela tinha sua origem em
princípios eternos e imutáveis fora do próprio homem, e era por isso inviolável; dizer
que era convencional equivalia a dizer que ela era o mero resultado do costume e da
tradição, isto é, de algum contrato social entre os membros de uma comunidade”
(Lyons, 1979:4), Platão discute esta questão no Crátilo.

2.2.2 A semântica nas gramáticas:
Segundo Gurpilhares (2016) a primeira descrição minuciosa e sistemática de
um idioma foi realizada por volta do séc. VI a.C. por um indiano chamado Panini. Ele
elaborou uma gramática do Sânscrito, língua sagrada da Índia. Mas só na Grécia
antiga, a partir do séc. V a.C., teve início, a especulação racional sobre a linguagem.
A primeira gramática grega foi elaborada no período helenístico, que vai do
reinado de Alexandre até s incorporação do mundo grego pelos romanos, concluída
com a anexação do Egito, em 30 a.C. O centro cultural mais importante desse
período foi Alexandria, cidade fundada em 323 a.C. por Alexandre, na foz do rio Nilo.
Ali foram criadas instituições voltadas para pesquisa e o ensino, entre elas a famosa
biblioteca. Uma imensa coleção de manuscritos gregos antigos com textos de
poetas, dramaturgos, filósofos e historiadores, foi reunida nessa biblioteca. Filósofos
para lá se dirigiram e se dedicaram a catalogar esse precioso acervo e estabelecer,
com base no exame criterioso dos fragmentos disponíveis, o texto que se poderia
considerar como definitivo da obra de cada um dos autores gregos clássicos. As
epopeias de Homero (Ilíada e Odisseia) receberam particular atenção desses
estudiosos.
Esse trabalho minucioso era necessário porque os manuscritos de um mesmo
texto variavam entre si ou estavam danificados, tinham lacunas, trechos obscuros,
acréscimos ou cortes indevidos. Dedicando-se a fixar uma forma aceitável dos
clássicos, os sábios alexandrinos preservaram e nos legaram todo um conjunto de
obras fundamentais da cultura humana.

Para realizar esse estudo, os alexandrinos tiveram de criar os métodos que,
mesmo aperfeiçoados depois, constituem ainda hoje a base de qualquer atividade
de edição crítica dos textos reconhecidos como clássicos da cultura – textos
literários, filosóficos, religiosos.
Em resumo: o objetivo de estudo do filólogo são manifestações escritas
culturalmente importantes e seu objetivo é fixar esses textos numa forma que possa
ser considerada confiável, isto é, a mais próxima possível do original. Para isso, o
filólogo tem de comparar vários manuscritos ou (depois da invenção da imprensa)
diferentes edições de um texto, buscando livrá-lo de defeitos decorrentes do
processo de sua transmissão.
Parte desse trabalho envolve o estudo das palavras e de seus sentidos nos
textos. Por isso, os filólogos se dedicam também à etimologia (a investigação da
origem e da história das palavras) e se envolvem diretamente com a feitura- ou o
modo de fazer – dos dicionários. Estava, assim, lançado o embrião dos estudos
filológicos.
Daí para se lançar as primeiras sementes da Gramática foi apenas um passo:
os filósofos gregos chamados alexandrinos tinham uma preocupação literária com a
língua. Os filósofos alexandrinos são assim chamados por terem desenvolvido seus
estudos em Alexandria. Nas suas pesquisas perceberam que a língua dos textos
clássicos diferia em muitos aspectos do grego contemporâneo de Alexandria.
Desenvolveram, então, entre eles a prática de publicar comentários de textos e
tratados de Gramática para elucidar as várias dificuldades que poderiam perturbar o
leitor dos antigos poetas gregos. A admiração pelas grandes obras literárias do
passado encorajou a crença de que a própria língua na qual elas tinham sido
escritas era mais “pura” mais “correta” do que a fala coloquial corrente de Alexandria
e de outros centros helênicos. (Lyons, 1979)
Portanto, segundo Lobato (1986), dois fatores contribuíram para o interesse
em estudar a língua como parte dos estudos literários:
1 – o desejo de tornar acessíveis aos contemporâneos as obras de Homero;
2 – a preocupação com o “uso correto” da língua (pronuncia e gramática) a fim
de preservar o grego clássico de corrupção.
Estava lançado o embrião da gramática tradicional.

2.3 Idade Média
2.3.1 A semântica na Filosofia Escolástica
A filosofia Escolástica surge no 2° período da Idade Média (1.100 até o final
do período). A Escolástica é consequência da integração da filosofia de Aristóteles,
através de pensadores como São Tomás de Aquino, à Teologia católica. Foi um
sistema filosófico, que fortalecido pela fé cristã, procurou unificar todos os ramos do
saber, mantendo em harmonia razão e revelação. Provavelmente, nunca antes, e é
certo que nunca depois, os fios centrais da contextura do conhecimento humano
tenham sido tão firmemente entrelaçados, afirma Robins (1979).
Se houve uma tendência que o homem medieval se esforçou por evitar, foi a
de especializar-se em qualquer ramo determinado de atividade. Concebia todo o
campo do conhecimento como um só, dominado pela lógica.
É curioso observarmos que o tão pretendido cruzamento das diversas áreas
do conhecimento, nos dias atuais, já era objetivo do homem medieval.
Essa preocupação com o cruzamento das diversas áreas do conhecimento
pode ser considerada com o que denominamos hoje: INTER – DISCIPLINARIDADE,
ou seja relacionar disciplinas diversas de acordo com seu conteúdo semântico.
A influência resultou nos tratados denominados “DE MODIS SIGNIFICANDI”,
ou seja, como significar, nome dado às gramáticas então concebidas, conforme se
verá adiante. Seguiam a concepção da língua com o “espelho” da organização do
raciocínio
Nessa perspectiva os filósofos escolásticos estavam interessados na língua
como um instrumento para analisar a realidade, o que os levou a dar tanta
importância à questão da significação.
Concluindo, enfatizamos que durante o período escolástico algumas questões
de natureza semântica foram consideradas como a relação entre o signo (palavra) e
aquilo que ele significa questão retomada por Saussure, no séc. XX.

2.3.2 Gramáticas
Na verdade, o que marca realmente o desenvolvimento linguístico na Idade
Média é o aparecimento das gramáticas especulativas, cuja influência perpassa os
anos, chegando até nós. Denominadas tratados “De modis sgnificandi”, foram
escritas por autores que viveram durante o apogeu da filosofia escolástica (1200 /
1350) marcando uma fase clara e bem definida da teoria linguística, ancorada em
pressupostos filosóficos.
Tinham esse nome por terem sido elaboradas segundo a concepção da língua
como “espelho” (lat.Speculum) da organização do raciocínio. Segundo essa visão,
as diferenças entre as línguas são circunstâncias e acidentais; fundamentalmente
todas constituem um sistema fixo e comum de categorias linguísticas que seriam
categorias do pensamento.
Esse pensamento, embora rejeitado no Renascimento, exerceu larga
influência, posteriormente, tornando-se fundamento das gramáticas filosóficas ou
racionais dos séculos XVII e XVIII e a moderna gramática gerativa de Noam
Chomsky, fundamentada nos universais linguísticos.
Os gramáticos da época aceitaram a ideia de que cabe à ciência a
identificação de princípios universais e se propuseram o objetivo de identificar os
princípios universais dos quais derivariam as categorias da gramática, da lógica, da
epistemologia e da metafísica.
A Gramática era, assim, uma teoria filosófica das partes do discurso e dos
seus modos de significação característicos.
A esses gramáticos vale a pena ratificar sua contribuição no que concerne à
importância de suas ideais para a resolução de problemas atuais da teoria da
análise da linguagem, bem como no campo da descrição sintática. Além disso, a
eles se deve atribuir o mérito de terem procurado dar validez às regras da gramática
latina com relação a semântica, (grifo nosso) cabendo ressaltar uma breve alusão ao
significado, quando nessas gramáticas afirma-se que: a palavra não representava
diretamente a natureza da coisa significada; representava-a como existente de uma
determinada maneira ou modo – como existente de uma determinada maneira: uma
ação (verbo); uma substância (substantivo), etc.

2.4 Do renascimento ao século XXI
2.4.1 Gramáticas
Citamos a seguir algumas gramáticas de Língua Portuguesa, classificadas de
acordo com o critério proposto por Maciel (1995).
A) Fase latinista da gramática:
É o período compreendido entre os séculos XVI e XVII, no qual os gramáticos
tentaram demostrar semelhanças entre a língua portuguesa e o latim. Em Portugal,
no século XVI, observamos o aparecimento da 1° Gramática de Língua Portuguesa
escrita por Fernão de Oliveira(1536). Abrange principalmente a Fonética e
Morfologia, (a Semântica está presente em dois capítulos apenas).
B) Fase filosófica:
Inicia-se no século XVIII, em Portugal, representada pelo gramático Jerônimo
Soares Barbosa, de formação eclesiástica. A Semântica encontra-se na parte
denominada “Etimologia – a teoria sobre a palavra” que aborda dois aspectos:
estudo Fonético e prosódio; (apresenta resquícios Semânticos).
C) Fase histórica:
O século XIX, na Europa, é marcado pelos movimentos evolucionistas que
estimulam a busca das leis da evolução em todas as ciências sociais. Por essa
época, surge a primeira geração de comparatistas que buscavam a identidade
original das línguas germânicas. Esses comparatistas introduziram a ideia de que as
línguas passam por um processo evolutivo, segundo regras determinadas.
Estudaram as línguas primitivas para alcançar as origens, buscando em textos
escritos, em épocas anteriores.
Assim sendo, a fase histórica da gramática portuguesa segue essa corrente
evolucionista e, entre os gramáticos brasileiros da época, está Júlio Ribeiro com a
“Grammatica Potugueza”, (1913). Sua gramática apresenta Fonética, Morfologia e
Sintaxe. Seu interesse pela Semântica aparece na importância dada à etimologia.
D) Fase prescritiva:
Os gramáticos dessa fase continuaram preocupados em prescrever as regras
do “bem falar e do bem escrever”. Para legitimar essas regras, apoiavam-se em
autores de prestígio para controle das demais variações. Entre seus representantes
destacam-se Eduardo Carlos Pereira com a Gramática Expositiva (1907). Apresenta

Fonética, Fonologia, Morfologia e Sintaxe.
E) Nomenclatura Gramatical Brasileira: NGB
Para organizar a desordem terminológica instaurada no século XX, o então
Ministro da Educação e cultura designou uma comissão para elaborar um projeto
que simplificasse e unificasse a terminologia gramatical de modo simples, adequado
e uniforme, atendendo aos seguintes aspectos: 1.A exatidão cientifica do termo; 2.A
sua vulgarização internacional; 3.A sua tradição na vida escolar brasileira.
(OLIVEIRA, 1965, apud Maciel, 1995). Um representante é Celso Cunha.
Sua gramática apresenta as seguintes partes: Noções históricas, Fonética,
Fonologia, Morfossintaxe e Figuras de Sintaxe alude à Semântica na parte “Figuras
de Sintaxe”.
F) Fase pós NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira):
Esta fase valoriza a diversidade de pontos de vista. Nela alguns gramáticos
buscam contribuir para os avanços dos estudos linguísticos afim de situar o papel da
gramática na sociedade linguística, e outros estão preocupados com a instituição
escolar, e dessa forma, a gramática é apresentada como disciplina. Um dos
gramáticos representativos da fase que busca articular a teoria gramatical com as
experiências da linguística é Evanildo Bechara, (1977). Apresenta Fonética,
Fonologia, Morfologia e Sintaxe. Refere-se à semântica em várias partes, entre elas:
estilística, alterações semânticas.
3. A SEMÃNTICA NO PERIODO PÓS LINGUISTICO
3.1 Linguística Histórico - comparativa
Há, nesse período, forte interesse pelo Sânscrito.
Data referencial – 1786: William Jones apresenta comunicação, apontando
semelhanças entre o Sânscrito – Latim e Grego. Daí surgem os estudos histórico –
comparativos e busca por uma língua mãe.
Descobertas dessa escola – leis fonéticas e mudanças linguística.
Quanto ao sentido – para os comparatistas as transformações se davam
automaticamente, seguindo leis necessárias: Afirmam que há que se considerar
sempre o sentido da linguagem nas transformações, porque elas ocorrem pela
vontade do homem.

3.2 Estruturalismo Clássico ou Europeu
Pertenceu ao último período comparatista – Os neogramáticos estavam
preocupados com a mudança em si mesma, resultando no estruturalismo, uma
preocupação com língua em si mesma (imanência). É a semântica da palavra que
era priorizada.
3.3 Estruturalismo Americano
Preocupação inicial mais com a sintaxe, e menos com a semântica.
3.4 A semântica textual:
Enquanto na Linguística Histórico – Comparativa e no Estruturalismo clássico,
o sentido estava focado na palavra no Estruturalismo Gerativo ou Sintaxe Gerativa,
o sentido se volta para a sentença / frase, conforme visto anteriormente.
Como o advento da Linguística Textual, o objeto de estudo da Linguística
passa a ser o texto.
Este novo ramo da Linguística surgiu na década de 60, na Alemanha. Entre as
causas do seu surgimento, citam-se as lacunas das gramáticas da palavra e da
frase, no tratamento de muitos fenômenos, inexplicáveis por meio de uma gramatica
do enunciado.
O 1°passo para o estudo do “sentido” em nível de texto, foi dado na década
de 20, pelo grupo de linguistas do círculo Linguístico de Moscou, conhecidos como
formalistas russos. Nesse primeiro momento esses estudos buscam o sentido no
texto, porém considerando o princípio da imanência: estudo da estrutura do texto em
si e por si mesmo, rejeitando qualquer alusão ao contexto, ou seja, o texto na sua
explicitude.
Não tardou para esse conceito de sentido, considerando-se apenas o texto
explicito, fosse rejeitado pelas novas teorias linguísticas. Enquanto, para os
formalistas russos, o sentido “está pronto” no texto, para os novos teóricos, o sentido
é “construído” na interação “texto-usuário”. E o texto é o lugar da interação. Diz-se
então que o texto “faz sentido” e não que “tem sentido”.
Nesta perspectiva, de uma nova visão da linguagem, como ação
intersubjetiva, surgem diversas teorias que consideram o texto como objeto de
análise, e cujo sentido é construído na interação: interlocutores/contexto.

Entre essas teorias citemos algumas, a título de exemplificação.
A) Teoria da Enunciação
Criada pelo linguista francês Emile Benveniste (1989), essa teoria propõe a
inclusão do contexto, para a construção do sentido do texto: interlocutores, tempo e
lugar.
Assim, um enunciado como:” amanhã vou à sua casa” pode ser interpretado
de diversas maneiras: visita cordial, cobrança, etc., dependendo do contexto.
B) Teoria dos Atos de Fala
Proposta pelo linguista inglês Austin(1990), considera a língua como “ação
social”, ou seja, toda vez que se fala, tem-se a intenção de agir sobre o outro, para
convencê-lo, ou seja, há sempre uma intenção, que pode se realizar, ou não.
C) Teoria dos tempos verbais.
Weinch(1964), linguista alemão, em sua teoria sobre os tempos verbais,
afirma que o tempo verbal não tem compromisso como o tempo cronológico, ou
seja, pode-se usar o presente para referir-se a ações passada. É o que ocorre nas
manchetes de jornal, nas quais o “presente” tem a função argumentativa, como
afirma o linguista.
Existem muitas outras teorias, que consideram o texto como objeto, mas não
serão detalhadas aqui.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa mostrou, através de um percurso pelo tempo, que o problema
da significação sempre preocupou os estudiosos da linguagem.
Na Antiguidade, quando desponta a Filosofia racional, essa preocupação já
aparece com Aristóteles e Platão, em suas obras sobre a “Lógica” e no diálogo
“Crátilo”, respectivamente.
Por outro lado, as primeiras gramáticas gregas mostram interesse pelo estudo
do significado, abordando – o implicitamente.
O mesmo ocorre na Idade Média e no Renascimento, prologando-se até o
século XVII.No século XVIII com a Linguística Histórica, as mudanças e
transformações das línguas são estudadas, tendo em vista o significado.
Com o estruturalismo europeu e o estruturalismo temos a semântica da

palavra e da frase, respectivamente.
Finalmente a Linguística Textual traz a Semântica textual, tendo o texto como
o objeto de análise.
Assim, mostramos a relação da semântica com os estudos linguísticos.
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RESUMO
O mundo não é o mundo, está sendo, ele não para, logo a pratica educativa não pode
estacionar no tempo. Entretanto, mudanças na prática educativa devem acontecer pautadas pelo
comprometimento da formação do outro, compreensão da análise das práticas vivenciadas com os
alunos. Buscou-se analisar o perfil do docente, em especial do docente do Ensino Fundamental I,
neste início do século XXI. A pesquisa foi realizada com quatro professores do EFI, em um município
do interior do estado de São Paulo. Tem-se como resultados.
Palavras-chave: Autoimagem; Ensino Fundamental I; Formação de Professor.

ABSTRACT
The world is not the world being, it is not, so educational practice can not park in time.
However, changes in the educational practice should be guided by the commitment of the other's
formation, an understanding of the analysis of the practices lived with the students. We sought to
analyze the profile of the teacher, especially the elementary school teacher I at the beginning of the
21st century. The research was carried out with four EFI teachers, in a municipality in the interior of
the state of São Paulo. You have as results.
Keywords: Self-image; Elementary School I; Teacher Training.

1. INTRODUÇÃO
Com o avanço da tecnologia, novos caminhos surgiram na sociedade,
caminhos que visam facilitar, e tornar mais cômodos os dá a dia de cada um, a
educação não ficou de fora deste avanço tecnológico, computadores, tablets,
smartfhones etc, vem adquirindo seu espaço neste ambiente educativo. A palavra
pedagogia vem do grego antigo paidagogós, era inicialmente composto por paidos
(“criança”) e gogía (“conduzir” ou “acompanhar”), sabemos que para o pedagogo
ensinar exige amor, proximidade, olho no olho, empatia, afeto, carinho, e então com
este encontro de tecnologia sala de aula, surge um desafio, associar tecnologia ao
ensino, sem deixar as práticas pedagógicas, cabe ao professor do sec. XXI estar
habilitado a utilizar esta nova técnica sem deixar de lado a verdadeira essência de
ensinar, para assim formar um cidadão critico, de caráter, pronto a opinar na era da
informatização.
Este artigo trata do ser e estar professor no século XXI, analisando o perfil do
professor do EF1, que tipo de cidadão ele visa formar, com base no PCN e em
alguns mestres que deixaram seus ensinamentos e formaram discípulos.

2. MATERIAL E MÉTODO
A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa descritiva. Tendo como
objetivo primordial a descrição das características do indivíduo, neste caso o
professor, através de observações e questionários, que mostraram a postura do
docente do EFI, e sua didática em sala de aula. Assim levantando dados que
possam futuramente contribuir para despertar do docente e sua excelência em
educar, e enfrentando desafios do século XXI, e formando educandos com
criticidades, autonomia e caráter. A pesquisa foi realizada em uma das escolas
públicas da cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo.
Participaram desta pesquisa docente efetivos em classes do EFI. A pesquisa foi
aprovada pelo comitê de ética em Pesquisa da UNIFATEA via plataforma Brasil.
Pesquisa contou com quatro professores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta parte da pesquisa iremos pontuar o perfil de cada professor mediante
sua atividade docente em sala de aula. Todos os sujeitos que participaram desta
pesquisa são de sexo feminino.
A educação infantil tanto na vertente creche quanto na vertente préescola é uma atividade vinculada à “produção humana”, isto é, (à esfera da
reprodução) e considerada de gênero feminino, tendo, além disso, sido
exercida por mulheres, diferentemente de outros níveis educacionais, que
podem estar mais ou menos associados à vida reprodutiva ou produtiva.
(ROSEMBERG, 1999, p. 05).

Figura 1– Faixa etaria dos docentes entrevistados
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Fonte: Autores

Como forma de conhecer o perfil dos sujeitos solicitamos que assinalassem
os dados sobre a formação acadêmica.
Figura 2– Formação academica dos docentes pesquisados
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Questionou-se ao sujeito o que ele ensina aos alunos: O que você como
educador formador de opiniões tem ensinado aos seus alunos? Três sujeitos estão
preocupados em formar o cidadão critico, destes 3 um deles propõe a criticidade
para a solução de problemas. E o sujeito 3 afirmou ensinar princípios e valores.
Quadro 1 - Formador de Opiniões

S1

“A serem conscientes críticos pensantes e cumpridores de seus
deveres”

S2

“Ser Crítico”

S3

“Princípios e Valores”

S4

“Fazer uma leitura crítica, com entendimento dos textos e das
informações contidas neles. Observar os acontecimentos ao seu redor
e utilizar seus conhecimentos para a solução de problemas”
Fonte: Autoras

A proposta de formar o cidadão crítico está contida no Parâmetro Curricular
Nacional, como destacamos abaixo.
Uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da
formação a ser oferecida a todos os estudantes. O ensino de qualidade que
a sociedade demanda atualmente se expressa aqui como a possibilidade de
o sistema educacional vir a propor uma prática educativa adequada as
necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade
brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e
garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência,
dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. (BRASIL, 1997,
p.27)

É na sala de aula, que a cidadania é trabalhada, quando o docente enquanto
formador de opiniões, desperta no aluno o desejo de exercer seus direitos e
deveres, e acima de tudo conhece-los, ao mesmo tempo pela melhoria da
autoestima e a importância do desenvolvimento de valores como responsabilidade,
solidariedade, companheirismo, amizade, empatia, ética, cuidado com o meio

ambiente, refletidos com os alunos para tomada de decisões visando o
estabelecimento e o cumprimento de atitudes cidadãs no cotidiano de todos os
envolvidos.
Essa preocupação em formar um aluno provido de valores humanos
encontrará em Comenius (apud Liberal, 2002, p.145)
Formar homens sábios na mente, prudentes nas ações e piedosos no
coração; apoiada nos pilares da inteligência, memória e vontade, a
formação dos homens deve abarcar, particularmente no trato com a
juventude, a instrução, a virtude e a piedade.

Também foi solicitado ao sujeito, que opinasse sobre a seguinte questão: Na
sua opinião o professor é somente aquele que ensina o que está nos livros
didáticos?
Dos quatro sujeitos, dois disseram que precisam ir além dos livros didáticos, e
um disse que o professor deve mediar as informações, conhecimentos prévios e
conteúdo para que o aluno faça sua própria interpretação.
Quadro 2 - Uso do livro didático

S1

“Jamais, o professor necessita observar o aluno no seu todo e para isso
precisa ir muito além dos livros didáticos.”

S2

“Não, vai além dos livros didáticos”.

S3

“Não”

S4

“Logico que não, o professor deve mediar informações, conhecimentos
prévios e conteúdo para que o aluno faça suas próprias analises e
interpretações”
Fonte: Autoras

Sobre ir além dos livros didáticos de acordo com D’Ávila (2008);

O livro didático se assemelha a um manual quando é utilizado
cegamente para um determinado objetivo. O LD cumpre o papel de guia do
aprendizado,

desenvolvendo

pouquíssimas

habilidades

cognitivas

e

emocionais do aluno, dando pouco espaço para o aluno refletir sobre si
mesmo e sua língua materna, bem como adquirir sua autonomia. O LD
oferece exercícios no qual é valorizada a memorização, e as atividades de
interpretação encontram-se no próprio texto; o LD está alicerçado no
modelo behaviorista de estímulo e resposta.

Quando refletimos sobre a escola, percebemos que o papel da educação está
muito além do de instruir, pois deveria proporcionar ao sujeito: a produção e
alteração de significados e o desenvolvimento humano, além da formação para o
trabalho. Desta forma, é indispensável o trabalho do professor em auxiliar a
construção do conhecimento do aluno a partir dos seus conhecimentos prévios,
sendo o livro didático apenas um dos instrumentos que facilitam esta aprendizagem.
Segundo Libâneo (2002), o livro didático é um recurso importante na escola por ser
útil tanto ao professor como ao aluno. Pois, através dele o docente pode reforçar
seus conhecimentos sobre um assunto específico ou receber sugestões de como
apresentá-lo em sala de aula. Já para o aluno, é uma forma de ter de maneira mais
organizada e sistematizada um assunto que possibilite que ele revise em sua casa e
faça exercícios que reforcem este conhecimento.
Foi questionada aos sujeitos a seguinte questão: Qual seu maior desafio
como docente?
Dos quatro sujeitos, três responderam que a falta de participação da família.
Quadro 3- Maior desafio

S1

“A falta de acompanhamento da família nos estudos dos filhos”

S2

“A falta de participação familiar dos alunos”

S3

“Alcançar os objetivos”

S4

“O desinteresse das famílias pela educação, neste momento a
preocupação maior dessas famílias não está no aprendizado”
Fonte: Autoras

Sobre a fundamental importância da família, assim se expressa Pestalozzi
(apud FREINET, 1974, p. 14)
Não há livros, não há métodos artificiais que possam substituir a
educação em família. A melhor história, o quadro mais emocionante visto
num livro é para a criança como a visão de um sonho sem vínculos, sem
seguimento, sem verdade interior. Pelo contrário, o que se passa em casa,
sob os olhos da criança, liga-se naturalmente, no seu espírito, a mil outras
imagens precedentes, pertencendo à mesma ordem de ideias e, portanto,
têm para ela uma verdade interior.

O conceito de família foi sendo modificado e acompanha as mudanças
estruturais que ocorrem na sociedade, não existe um padrão para a constituição de
uma família, embora pode se perceber que na sociedade contemporânea ainda é
muito forte o modelo de família nuclear composta por pai, mães e filhos. No entanto,
a composição familiar deve respeitar sobre tudo, o vínculo afetivo, bem como
contribuir para a formação de valores éticos e morais de seus filhos. Segundo Tiba
(1996), é dentro de casa na socialização familiar, que um filho adquire, aprende e
absorve a disciplina para um futuro próximo, ter saúde social [...] A educação familiar
é um fator bastante importante na formação da personalidade da criança
desenvolvendo sua criatividade ética e cidadania refletindo diretamente no processo
escolar.
Ainda referente a questão anterior, foi questionado ao sujeito a seguinte
pergunta: Você tem feito algo para supera - lo?
Dos quatro sujeitos, um respondeu que faz contato e estimulação, e um dos
sujeitos procura conversar e conscientizar os pais da importância da educação.

Quadro 4- Superação

“Sim, constantemente, fazendo contato e estimulando”
“Tento, mas nem sempre é possível”
“Sim”
“Procuro conversar e conscientizar os pais da importância da educação, que a
Escola não é creche, apenas um deposito de criança e sim um lugar de
formação”
Fonte: Autoras

Referente a motivação do aluno no processo aprendizagem para Burochovitch &
Bzuneck (2004, p. 15)
A motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela
simples constatação de que, em paridade de outras condições, sua
ausência representa queda de investimento pessoal de qualidade nas
tarefas de aprendizagem. E, ainda, à medida que as crianças sobem de
série, cai o interesse e facilmente se instalam dúvidas quanto à capacidade
de aprender certas matérias.

Questionado aos sujeitos: Quais recursos que você utiliza como facilitador da
aprendizagem?
Dos quatro entrevistados, dois responderam que utilizam, internet, um ainda
acrescentou jogos, atividades lúdicas.
Quadro 5 – Recursos Facilitador da Aprendizagem

“Diversos, internet, jogos, e muito lúdico para despertar o interesse”
“Agrupamento produtivo, dialogo, parceria”
“Livros, internet, pesquisas”
“Procuro partir das necessidades e interesses dos alunos fazendo uma ponte
com os conteúdos previstos pelo currículo”
Fonte: Autoras

TAJRA 2004. p.157 nos fala sobre a utilização da internet em sala de aula
A Internet traz muitos benefícios para a educação, tanto para os
professores como para os alunos. Com ela é possível facilitar as pesquisas,
sejam grupais ou individuais, e o intercâmbio entre os professores e alunos,
permitindo a troca de experiências entre eles. Podemos mais rapidamente
tirar as nossas duvidas e dos nossos alunos, sugerir muitas fontes de
pesquisas. Com todas estas vantagens será mais dinâmica a preparação de
aula.

Nesse sentido, a alfabetização tecnológica irá propiciar o letramento digital,
De acordo com Sampaio e Leite (2004), a alfabetização tecnológica se caracteriza
pelas habilidades em lidar com as tecnologias que estão presentes também na
escola, bem como do nível de relacionamento que se estabelece com elas, e sendo
assim, este domínio se traduz em uma percepção global do papel das tecnologias
na organização do mundo atual e na capacidade do professor em lidar com as
diversas tecnologias, interpretando sua Educação, linguagem e criando novas
formas de expressão, além de distinguir como, quando e por que são importantes e
devem ser utilizadas no processo educativo.
Sobre os jogos lúdicos de acordo com Vygotsky, 1984, p.27:
É na interação com as atividades que envolvem simbologia e
brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva. A criança
comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real,
tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de
subordinação às regras.

Foi perguntado também aos entrevistados a seguinte questão: Qual é o ponto
de partida que você utiliza para elaborar seu plano de ensino? Nesta questão,
obtivemos várias respostas, com mesmo objetivo, o conhecimento da realidade do
aluno, a sondagem.

Quadro 6- Plano de Ensino

“A realidade da Clientela”
“Os conhecimentos prévios dos alunos”
“A sondagem”
“Não respondeu”
Fonte: Autoras

DALMÁS, 1994, P. 23). Afirma referente ao planejamento de um plano de
ensino:
Sabemos que é necessário o professor ter conhecimento daquilo
que vai ensinar, como vai ensinar, para quem vai ensinar e buscar ações
para que as metas sejam desenvolvidas, no intuito de atingir os objetivos
estabelecidos” [...] sempre que se buscam determinados fins, relacionam-se
alguns meios necessários para atingi-los. Isto de certa forma é
planejamento.

Luckesi, (2011, p. 125) ainda ressalta:” Quanto mais se conhece, melhor se
planeja e se obtêm melhores resultados. Para Luckesi, “Planejar significa traçar objetivos, e
buscar meios para atingi-los”.
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TATUAGEM: A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PELE
Priscila Cristiane Barbosa¹
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA¹
RESUMO
O objetivo deste artigo é compreender melhor a tatuagem enquanto signo que comunica
através da pele. Ao longo da história da humanidade, a forma de se comunicar foi se transformando e
ganhando diversas plataformas, porém a pele continuou a ser uma tela de expressão. Uma das
propostas desse estudo é apontar que a tatuagem é um símbolo que representa fragmentos do eu do
indivíduo, e da necessidade de interligar-se a determinados grupos. Não existe um motivo único para
se tatuar, mas vários, e dentro do imaginário coletivo a tatuagem tem milhares de significados e
significantes. O corpo como mídia é de extrema relevância social, sendo a tatuagem uma espécie de
resistência a iconofagia, onde nos apossamos da imagem, para não sermos devorados por ela.
Palavras-chave: Tatuagem; corpo; símbolo; signo; comunicação.

ABSTRACT
The purpose of this article is to better understand the tattoo as a sign that communicates
through the skin. Throughout the history of humanity, the way of communicating was transforming and
gaining several platforms, but the skin remained a screen of expression. Among the perspectives that
will be adopted is that the tattoo is a symbol that represents fragments of the individual's self, and the
need to interconnect with certain groups. There is no single reason for tattooing, but several, and
within the collective imagination the tattoo has thousands of meanings and signifiers. The body as
media is extremely social, and the tattoo is a kind of resistance to Iconofagia, where we take over the
image, not to be devoured by them.
Keywords: Tattoo; body; symbol; sign; communication.

1. INTRODUÇÃO

O ser humano ao longo da história tem produzido incontáveis formas de se
comunicar, desde as pinturas pictóricas nos remotos tempos das cavernas até os
atuais meios digitais da era pós-moderna. É de conhecimento geral, que o homem é
um animal que tem a necessidade de estar em bando, de interligar-se, de
comunicar-se, de pertencer a algo ou alguém por necessidade de sobrevivência e/ou
por anseio emocional.
Existem registros históricos de numerosas culturas pré-colombianas do Peru
e do Chile como a civilização moche, que em meados de 500 a.C. usavam a
tatuagem como forma de expressar liderança. As marcas também eram comuns em
tribos da América do Norte, em tribos nas Ilhas da Polinésia no Oceano Pacífico que
utilizavam ossos afiados para tatuar seus corpos e entre outros povos. A tribo celta
Pictos tinham como principal característica os seus corpos pintados, dando origem
ao nome pictos que deriva de uma palavra latina que significa pintados, em
referência a suas pinturas corporais ou tatuagens, segundo o site gizmodo do Uol.
As datas desses registros só reforçam o fato de que a tatuagem é uma prática
de milênios de anos e que atravessou séculos para despontar atualmente como uma
arte de modificação corporal. Arte que faz do corpo humano uma espécie de “tela”
onde está viva e em contato íntimo com o indivíduo, transmitindo mensagens
sígnicas, que comunicam independente do querer dos interlocutores.
A forma de se expressar e de se comunicar em comunidade tem diversas
facetas, sendo a pigmentação da pele uma maneira ancestral de comunicar algo ou
ligar-se a algo, desde o divino ao mais comum.
E mesmo o indivíduo que opta por tatuagens sem significação pessoal,
transmitem mensagens, pois o signo carrega em si o sentido, independente do
significado e significante. Como bem explica, Teixeira Coelho Neto (1980) “entendese por significante a parte material do signo, e por significado o conceito veiculado
por essa parte material, seu conteúdo, a imagem mental por ela fornecida”. Por isso,
mesmo quem opta por um desenho que lhe parece belo sem dar importância a
significação da imagem, expressa mensagens por meio do significado já inerente ao
consciente coletivo ligado ao signo.

2. A DESMARGINALIZAÇÃO DA TATUAGEM
Ao longo da história a sociedade tem aprendido a compreender e respeitar a
tatuagem como um meio de expressão do indivíduo. Porém, por muito tempo, as
tatuagens foram vistas como marca de degradação e como característica de sujeitos
desgarrados, por sua ligação a marinheiros, prostitutas e presidiários.
Um dos fatores históricos que colaboraram para denegrir o uso da tatuagem
foi a utilização da mesma como forma de marcar os criminosos, para os identificar,
torturar e eternizar seus crimes em sua pele.
Michel Foucault ao analisar o sistema penal, explica que a punição dos
criminosos até o início do século XIX, era um tipo de espetáculo público.
Em relação à vítima, deve ser marcante: destina-se, ou pela cicatriz
que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, a tornar
infame aquele que é sua vítima, o suplício, mesmo se tem por função purgar
o crime, não reconcilia; traça em torno, ou melhor, sobre o próprio corpo dos
condenados sinais que não devem se apagar (...) (Foucault, 1978:31).

Com o passar do tempo a tatuagem deixa de ser punição a criminosos,
marcas de identificação de escravos, forma de tortura e passa a conquistar
aceitação social por se tornar uma escolha pessoal, uma maneira de se identificar e
retoma uma de suas características ancestrais, voltando a ser símbolo de ligação
entre membros de uma mesma tribo, ou grupo social.
Associadas, no Ocidente, à marginalidade até a década de 60 do
século XX - quando estigmatizados como presidiários, motoqueiros dos
Hell’s Angels e marinheiros sem nenhuma patente desenhavam, por vezes
de forma canhestra, imagens, palavras ou frases em seus corpos -, as
tatuagens se tornaram atualmente parte do cotidiano das classes
superiores. Decoram o corpo de indivíduos de idades variadas e
demonstram a existência de um processo de circularidade cultural, no qual
o poder de um item estigmatizado se torna emblema de status e domínio,
invertendo o jogo social pela disputa de hegemonia simbólica das classes.
(SABINO E LUZ 2006, P. 253)

Apesar de diminuir sua representação negativa aos olhos da sociedade, sabese que as tatuagens ainda têm, nos dias atuais, um alto índice de ligação com
facções criminosas e gangues em todo o mundo.
O avanço tecnológico modernizou o processo e seus materiais e a tatuagem
ganhou a partir do século XX um novo ar de acessório de beleza e expressão
artística.
Se expressando por meio de diversas técnicas artísticas, a tatuagem nos dias
atuais tem cada vez mais espaço como arte corporal e conquista aos poucos o
respeito dos não adeptos ao estilo.

2.1 TATUAGEM E A SIMBOLOGIA

A tatuagem é a expressão do eu e do coletivo por meio de imagens, símbolos
e signos que tatuados na pele humana, formam uma espécie de quadro simbólico
onde todas as representações do real e imaginário se fazem possíveis. A
importância dos símbolos é bem explicada por Norval Baitello Junior na obra “A Era
da Iconofagia”.
O medo da morte é que nos conduz a emprestar a vida e a longa vida
aos símbolos. Pois é em sua longa vida que prorrogamos e prolongamos a
nossa própria vida, simbolicamente. As imagens não apenas evocam
arqueologicamente as representações da finitude, como também trazem à
tona as figuras associadas ao obscuro universo da sombra, resgatando
suas personagens e sua arqueologia. É também no processo de resgate
das profundezas arqueológicas que se manifesta a riqueza das imagens.
(BAITELLO, 2014, 65)

Um sistema de símbolos é formado por diversos meios comunicativos, como
por exemplo: escrita, desenhos, números, formas, padrões, cores, emblemas, sinais
e gestos. A tatuagem se apropria de vários desses meios para representar o eu
inconsciente e o eu coletivo, em sua epiderme de forma artística e altamente
simbólica.
Ao longo da história do mundo diversas tribos se identificaram por meio das

tatuagens desde as tribos da Polinésia que as utilizavam para marcar suas batalhas,
vitórias e classificação social até os dias atuais onde “tribos” modernas fazem o uso
indiscriminado, para se expressar de inúmeras maneiras.
A comunicação entre duas pessoas é riquíssima apenas pelos sentidos como
explica Baitello (2014), “Quando duas pessoas se encontram, ocorre uma intensa
troca de informação, um intenso processo de comunicação por meio de inúmeros
vínculos, canais, relações, conexões e linguagens”.
Portanto, a escolha do tema pretende mostrar que a tatuagem traz em si uma
importância e relevância comunicacional, falando do eu para o outro sem que seja
necessário um colóquio interpessoal. Por tratar de uma quantidade grandiosa de
indivíduos tatuados e da relevância social da tatuagem, é de extrema importância o
debate com relação a importância simbólica da tatuagem para opinião pública.
Penna (2005) defende que “o mundo e o ser humano são definidos pela sua
qualidade simbólica. Dessa forma, o ser humano é um ser simbólico, que vive numa
dimensão simbólica”.
A forma como o homem se expressa está intimamente ligado ao inconsciente
coletivo e as maneiras de se entender como sujeito de si mesmo.
A atitude meramente pessoal da consciência produz reações da parte
do inconsciente e estas, juntamente com as repressões pessoais, contêm
as sementes do desenvolvimento individual, sob o invólucro de fantasias
coletivas. Mediante a análise do inconsciente pessoal, a consciência abrese e é alimentada pelo material coletivo, que traz consigo elementos da
individualidade. (JUNG, 2008, p.44)

Há muito tempo a comunicação não verbal vem sendo alvo de estudos, para
demonstrar a importância da representação dos signos e das inúmeras formas
possíveis de comunicação humana. Pois o discurso interpessoal e intrapessoal não
é feito única e exclusivamente através das palavras, mas também por meio da
enorme gama de linguagem não verbal e simbólica como por exemplo a tatuagem,
“nesse sentido, observa-se que o corpo é tido como um importante instrumento de
significação” (LE BRETON, 2006).

2.2 A EXPRESSÃO DO EU E AS IMAGENS
Na busca por seu eu representativo e representado, o ser humano busca no
outro uma correlação de sentido, uma compreensão de si e como bem explicou a
psicanalista Maria Inês França (1997) a imagem dada a partir de um Outro, é pela
intervenção deste Outro, marcado por alteridade e duplicidade que o Eu fascinado
se conduz passivamente na trilha imaginária”. A autora segue a explicação de que
como o ser humano interage com as imagens:
Diante de uma imagem, o eu reconhece que não é a imagem
percebida, sua consciência é fundamentalmente consciência da alteridade.
Por outro lado, o eu desconhece que a imagem é, em si mesma, o elemento
constitutivo, não apenas do mundo que o cerca, mas, sobretudo, da sua
própria estrutura. Além de o Eu desconhecer o poder constitutivo e
alienante das imagens, ele desconhece também a causa deste poder,
aquilo que lhes dá a força: o desejo do desejo do Outro. Desse modo, o eu,
só percebe um mundo-imagens sob a marca do desejo. (FRANÇA, 1997)

A tatuagem nasce como marca corporal simbólica há milênios de anos e
ganha o mundo se transformando ao longo da história em signos de diferentes
status na sociedade. As tatuagens dentro do contexto histórico e social são
representações da expressão do eu a partir de uma linguagem visual.
Representando o imaginário e o simbólico, a tatuagem está internamente ligada a
mensagem que se almeja transmitir sem a necessidade da troca verbal. A tatuagem
está intrinsicamente ligada a simbologia e ao inconsciente coletivo, por ser a
representação de uma imagem.
A imagem é uma forma de escrita. Isso não se questiona, porque a
escrita nasceu da simplificação dos registros iconográficos, dos desenhos e
das pinturas. A relação entre as duas é indissolúvel porque ambas
pertencem ao universo da visualidade. Não me refiro aqui às imagens
interiores, mas às imagens em sua materialidade de mídia secundária, que
exigem o tempo lento da leitura e da decifração. Esse tempo é necessário
para o confronto e o diálogo com as nossas imagens interiores. Nesse
diálogo é que nós nos espelhamos, nos enriquecemos, bebemos, vivemos e
multiplicamos o nosso espaço comunicativo. É com esse diálogo que nós

aprendemos a ver, a nos ver e a ver o mundo. Por isso é que a imagem
exige o tempo lento e a decifração. Quando não temos o tempo – na mídia
terciária, não temos o tempo da decifração –, ocorre uma inversão. Em vez
de as imagens nos alimentarem o mundo interior, é nosso mundo interior
que vai servir de alimento para elas, girar em torno delas, servir de escravo
para elas. Transformamo-nos em sombras das imagens, ou objetos da sua
devoração. No momento em que não as deciframos, não nos apropriamos
delas e elas nos devoram. Nossos índios praticavam a antropofagia ritual.
Os nossos artistas dos anos 1920 falaram da antropofagia cultural contra
todos os colonialismos. Nossa era contemporânea pratica a iconofagia: ou
nós devoramos as imagens, ou são as imagens que nos devoram.
(BAITELLO, 2014, p. 39)

A colocação de Baitello no livro A Era da Iconofagia permite uma maior
compreensão da complexidade de relação entre o ser humano e a representação
imagética de tudo o que o rodeia. É dentro desse cenário de se autoconhecer que a
representação imagética ganha um significado subjetivo. E essa subjetividade acaba
por proporcionar a cada indivíduo um entendimento do que é a tatuagem e de como
o símbolo rabiscado na pele proporciona um domínio sobre a imagem simbólica de
forma a não ser dominado por elas.

2.3 A TEORIA DA COMUNICAÇÃO APLICADA NA PELE
Segundo a teoria da comunicação, a linguagem consiste em um sistema que
utilizamos para interagir com outros indivíduos e é composta de signos linguísticos.
O signo linguístico, segundo Saussure (1969, p.80), “une não uma coisa e uma
palavra, mas um conceito e uma imagem acústica”. O olhar de Saussure, um dos
primeiros expoentes da temática, define o signo como algo único em si mesmo, que
independe do significante.
Para o fundador da linguística moderna, a língua é imposta ao indivíduo, mas
a fala é um ato particular. E a soma da língua mais a fala é o que resulta na
linguagem. Sendo o signo resultado do significante mais o significado, e o
significante a imagem acústica ou manifestação fônica do signo e o significado o
sentido semântico de um signo linguístico.

2.4 SIGNO, SIGNIFICADO E SIGNIFICANTE

Todas as palavras que tem um sentido são consideradas um signo linguístico,
um elemento com dois representantes, o significante e o significado, pode-se dizer
que signo é tudo aquilo que representa outra coisa, é algo que está no lugar de outra
coisa segundo Peirce. Ao ouvir a palavra cadeira, você reconhece os sons que a
formam, e esses sons se identificam com a lembrança deles que já está
armazenada na memória.
O processo de interpretação dos signos baseia-se no fato de que
signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém sob algum
aspecto, em nada interessando saber se há ou não intenção, no signo, de
comunicar ou oferecer-se à interpretação. O que interessa à semiologia é,
antes, saber como se processa a interpretação do signo e qual seu alcance
sobre seu receptor ou intérprete. (SAUSSURE, 1969, 45)

Dentro do contexto apresentado até aqui, pode-se compreender que a
tatuagem

enquanto

signo,

é

representante

de

algo,

e

não

precisa

da

intencionalidade por parte do tatuado para expressar ideias e conceitos já prédefinidos no inconsciente coletivo. Sendo que a intenção de quem se tatua pode até
interessar, mas não é determinante para o processo de interpretação de terceiros.
Para Martins (2012), o corpo pode ser identificado como meio, e a tatuagem
como mensagem. Dessa forma, entende-se a tatuagem como uma plataforma de
comunicação, que usa a própria pele para transmitir a mensagem.

3. CORPO COMO MÍDIA
Um sujeito em seu todo, engloba mais do que os ensinamentos aprendidos no
seu desenvolvimento, mais do que o ambiente em que está inserido e mais do que
as expectativas sociais. O sujeito é um ser incongruente e que carrega ao longo da
existência uma essência etérea (imaterial) que está intimamente ligado ao corpo
humano (material).
Ao longo da história da humanidade o corpo foi se transformando e ganhando
diferentes status no convívio social e modificando sua inserção e percepção de si
mesmo.

O Corpo humano é transformado em serviço – como força de
trabalho, atendente, aprendiz, objeto de observação e objeto sexual, foco de
doenças – além dos limites apropriados. Ele deixa de trabalhar, torna-se
impotente ou frígido, produz sintomas crônicos, envia sinais cada vez mais
incompreensíveis e confusos, subtraindo dessa maneira ‘paulatinamente’ os
princípios fundamentais para o princípio da organização social, aquela
instância abstrata e geral sob o domínio da natureza. (KAMPER, 2002)

Uma das possibilidades para devolver a autonomia e individualidade para
esse corpo massificado e transformado em serviço, é fazer o corpo voltar a falar nas
palavras de Kamper, “para essa finalidade pode-se considerar a linguagem corporal,
os gestos, as formas de comunicação não verbal, terapias do corpo” entre outras. E
a tatuagem vem ao longo dos últimos milênios reestruturando essa comunicação do
corpo com o ambiente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos observados, é imprescindível que todos se
conscientizem de que a tatuagem não é apenas estética pela estética, mas uma
forma histórica de expressão da individualidade e uma maneira de pertencer a uma
“tribo” da pós-modernidade. A tatuagem transfere para pele do indivíduo, toda
simbologia das imagens que cercam o homem pós-moderno, ou que estão em seu
íntimo. O ato de tatuar-se é, portanto, uma forma de escrita etnográfica que se
espalhou na sociedade e vem se tornando um adorno cult.
Bombardeados por grafias e imagens vinte e quatro horas por dia, somos
dominados pelo poder das mídias e transferimos todo esse conteúdo para nosso
inconsciente e consciente, e através da tatuagem podemos de uma forma simbólica
dominar a imagem e a escrita em nosso próprio corpo.
A tatuagem transforma a pele em uma espécie de quadro que expressa todos
os anseios e grita o que está no íntimo de cada indivíduo. A partir do conhecimento
da teoria da comunicação é possível correlacionar a tatuagem com os signos,
significantes e significados ‘rabiscados’ na epiderme humana.
Em virtude do que foi mencionado, conclui-se que a prática ancestral de se

tatuar é uma forma de usar o corpo como plataforma para espelhar o eu interior e se
conectar a outros “eus”. Portanto, percebe-se a importância do estudo da tatuagem
como meio de comunicação entre os membros da sociedade pós-moderna.
Para cada pessoa que expõe na pele seus anseios mais íntimos existe uma
infinidade de motivos para optar pela tatuagem como meio de expressão. É na
importância de reconhecer a pele como meio e a tatuagem como mensagem que
este artigo pretendeu demonstrar o valor de importância da arte de se tatuar.
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RESUMO
A leitura não se limita à escrita, a compreensão além das palavras é fundamental para
compreender a mensagem proposta. Sabe-se que, por diversos fatores, a leitura se apresenta como
um desafio para muitos alunos. Este projeto tem como objetivo estimular a prática leitora nos
discentes, desenvolvendo a autonomia, interesse e contínuo aprendizado do aluno. Por meio da
perspectiva educomunicativa, espera-se que os alunos possam entrar em contato com a literatura
através de plataformas e recursos tecnológicos, transpondo a literatura para a imagem e
proporcionando o desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências. Essa proposta será
aplicada com estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública do estado de São Paulo.
Palavras-chave: Leitura; tecnologia; educomunicação; linguagem.

ABSTRACT
Reading is not limited to writing, understanding beyond words is the key to understanding the
proposed message. It is known that for many reasons, reading is a challenge for many students. This
project aims to stimulate the reading practice in students, developing the student's autonomy, interest
and continuous learning. Through the educommunicative perspective, students are expected to be
able to contact literature through platforms and technological resources, transposing literature to the
image and providing the development of multiple skills and competences. This proposal will be applied
with students of the 1st year of high school in a public school in the state of São Paulo.
Keywords: Reading; technology; educommunication; language.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que atualmente o conhecimento é fundamental para o ser humano, e
que o mesmo é construído por meio da decodificação de múltiplos tipos de
linguagem. Uma das chaves para essa conquista é a capacidade de reconhecer as
mensagens e códigos que o mundo disponibiliza. Independente da área de
conhecimento é necessário que haja interesse e exploração das pessoas para a
construção de um saber significativo, que proporcione novas contribuições para o
contexto social e escolar.
A constante prática da leitura resulta na maior capacidade de interação,
interpretação, visão e pensamento crítico do ser humano. É importante estar atento
a este quesito, pois assim, o mesmo terá capacidade de posicionarem-se com
segurança e autonomia nas mais variadas situações do cotidiano. O grande desafio
enfrentado dentro e fora das salas de aula é como estimular o interesse e prazer
pelo hábito da leitura. A deficiência na habilidade leitora dos alunos não influencia
apenas a prática de professores da área linguística, os alunos que não conseguem
decodificar enunciados, irão ter resultados inferiores em todas as disciplinas. As
escolas são as grandes responsáveis por tratar essa questão como uma prioridade,
pois o ambiente escolar é o principal espaço de acesso aos conteúdos, livros,
materiais didáticos e recursos tecnológicos. No entanto, esse acesso pode
acontecer de forma muito limitada, pois muitas escolas privam o uso do acervo
presente no âmbito escolar. De acordo com a pesquisa do instituto Pro Livro –
4ªedição, 65% dos entrevistados não leem livros de literatura/poesia indicados pela
escola. Tais dados indicam que é necessário que o professor crie estratégias e
sequências didáticas que estimulem a criatividade, curiosidade e interesse pelos
temas propostos.
Uma das questões analisadas e que se tornou um objeto de intervenção
nesse projeto, é a quase completa ausência de interesse pelas principais obras da
Literatura Brasileira e Portuguesa. Não é difícil definir os principais fatores para a
definição desse quadro: vocabulários desconhecidos, linguagem extremamente
formal, contextos que não vão de encontro à realidade do aluno e proporcionam a
ausência de compreensão do que se lê e consequentemente a ausência de
interesse por tais livros. É necessário aproximar o que se lê para a realidade do

leitor, para que de fato, haja uma concretização do conhecimento.
Ao entendermos o conhecimento como meta do processo de
aprendizagem, consequentemente temos a apreensão de um conceito,
ideia, fato, procedimento. Isto se faz por meio das múltiplas relações que o
educando estabelece entre os diferentes significados desse mesmo
conceito, ideia, ou fato. A compreensão do que aprendido e sua estabilidade
como aprendizagem significativa depende da qualidade e quantidade de
relações que são estabelecidas entre as diferentes significações do que
está se aprendendo. (OLIVEIRA, 2014, p. 72)

Com o objetivo de aproximar o discente com a literatura, surgiu a ideia deste
projeto, que busca ampliar o interesse pela leitura e pela literatura usando a
tecnologia como uma ferramenta de motivação construtiva para desenvolver e
abranger os conhecimentos dos discentes, fazendo que eles estejam aptos a fazer
uma leitura reflexiva em diferentes tipos de linguagem, como a verbal e a não verbal.
O projeto culminará na transposição de obras de autores da literatura Portuguesa e
Brasileira para a fotografia, permitindo aos jovens refletir sobre a transformação
existente entre a sociedade atual e a sociedade vigente nos livros de literatura.
Busca-se promover uma intensa participação dos jovens em sala de aula.

1.1.

A leitura e sua pluralidade

Koch (2010) define a leitura como sendo “uma atividade interativa altamente
complexa de produção de sentidos”, essa atividade não se limita em juntar sílabas e
emitir o som que elas produzem unidas, a leitura é uma atividade delicada que deve
ser valorizada em suas complexidades que a tornam uma tarefa única. Portanto, a
leitura vai além da decodificação de textos, mas a leitura efetiva é feita de forma
construtiva e reflexiva. O aluno deve ter consciência do que está lendo, sendo capaz
de fazer inferência e interpretações.
A todo momento milhares de textos e imagens aparecem no nosso cotidiano,
seja quando acordamos e olhamos no relógio e lemos os números, dando a
entender que precisamos levantar para trabalhar, ou quando recebemos um recado
no celular via WhatsApp, utiliza-se a habilidade de leitura para compreender e emitir

a resposta para o destinatário.
Conhecer é o ato cognitivo de compreender para transformar a si e
ao mundo em que se está inserido, estabelecendo relações entre os
diversos significados de uma mesma ideia ou fato. O conhecimento, assim
passa a ser uma rede de significados. A apropriação do conhecimento é,
portanto, entendida como um processo constante de transformação e de
atribuição de significados e relações entre eles. (OLIVEIRA, 2014, p.72)

A imagem diz muitas coisas por si só, começamos com um exemplo
corriqueiro, presente no cotidiano da maioria dos jovens nas nossas escolas, quando
estamos triste ou muito contentes utilizamos dos emojis para intensificar esse
sentimento nas redes sociais, e por diversos momentos percebemos que aquilo que
as palavras não conseguem transmitir por completo as pessoas usam a imagem
para expressar, ou seja, a palavra e a imagem caminham juntas, uma pode
complementar a outra. Utilizo de outro exemplo para demostrar com mais clareza
essa proximidade que existe entre a palavra e a imagem, o trânsito é repleto de
exemplo como o semáforo, quando avistamos o sinal vermelho automaticamente o
comando “Pare” é formado na mente e imediatamente para-se o carro.
A automatização de muitas ações não nos permite enxergar além daquilo que
já está pronto para o nosso consumo. E a leitura de obras literárias, infelizmente,
acabou se tornando algo automatizado pela prática de ensino de algumas escolas. É
comum em uma aula de análise ou leitura de poesias não conseguir desenvolver
com facilidade a atenção e dedicação dos alunos no tema proposto. No entanto, o
texto literário é uma fonte de conhecimento, pois nele pode estar subentendido
muitos pensamentos do autor, fatos históricos, e questões estilística, como o uso de
figuras de linguagem.
Ler o quê? Escrever o quê? Ler a realidade que o cerca por meio do
conhecimento do histórico, do conhecimento do passado, mas não um
passado memorialístico, reproduzido em muitos livros didáticos ou apostilas,
com intenção apenas de descrever tal passado, mas uma leitura do
passado pelo contexto, intencionalidade, pela ação do sujeito histórico.
(OLIVEIRA, 2014, p.73)

A literatura tem um papel fundamental na construção de cidadãos críticos,
pois permite desenvolver a imaginação, além da ampliação do vocabulário. A
pluralidade é uma palavra rica no meio escolar, as habilidades que podem ser
estimuladas a partir de uma leitura são muito grandes. Um verso simples pode gerar
uma discussão construtiva entre os alunos e professor. Como afirma Koch (2010),
deve-se considerar o conhecimento de mundo de cada leitor, cada um vive de uma
forma diferente, foi educado por pessoas diferentes e esperar que a opinião de todos
seja a mesma foge da realidade, pessoas diferentes consequentemente leituras
diferentes.
Na LDB – Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, 11ºedição, no
Título ||, Art.3º, o ensino possui doze princípios que devem ser seguidos, no item |||
do mesmo artigo encontramos o seguinte princípio “III – pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas;”, entendemos a partir desse princípio que o ensino deve
ser ministrado possibilitando essa liberdade do educando criar e expor o que ele
julga de mais importante para transmitir suas ideias.
Por esses motivos a pluralidade deve ser respeitada, a interpretação de cada
leitor deve ser valorizada.

1.2 Educomunicação: uma parceria construtiva
Com alunos cada dia mais conectados na internet e com os aparelhos
celulares sempre atualizados com os aplicativos mais recentes do mercado, a
educação sentiu a necessidade de fazer uma parceria construtiva e que rendesse
bons frutos. Segundo o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, a
educomunicação é:
[...] um campo de ação emergente na interface entre os tradicionais
campos da educação e da comunicação, apresenta-se, hoje, como um
excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar
as

condições

de

expressão

de

todos

os

seguimentos

humanos,

especialmente da infância e da juventude. (SOARES, 2011, p.15)

Essa união nasceu para acrescentar na construção do saber do aluno e do
professor. Ao propor essa união das áreas, o docente que não possui habilidade no
campo tecnológico terá que se adaptar, procurar conhecimentos para estar a par

das ferramentas educomunicativas. A escola de hoje precisa estar apta para fazer
uso das novas ferramentas do saber. As novas tecnologias já estão presentes no dia
a dia do discente e são uma forma eficaz de atraí-los para o contexto da sala de
aula.
A Educomunicação permite a educação cidadã emancipatória:
[...] aquela que prepara o sujeito para pensar, desenvolver sua
consciência, seu senso crítico, já que pode ser utilizada como uma das
ferramentas para a formação de um ser humano livre e uma sociedade
efetivamente democrática. Possibilita ao educando vivenciar maneiras de se
expressar, conhecendo métodos e novos assuntos, além de possibilitar uma
leitura crítica da realidade. (OLIVEIRA, 2014, p.103)

Portanto, a Educomunicação se trata de uma grande parceria entre a
Comunicação e a Educação. Um espaço educomunicativo só é possível quando
existe o compartilhamento da produção do conhecimento por parte dos alunos.
Sendo responsabilidade do professor proporcionar autonomia aos educandos, para
que se tornem construtores do saber. Segundo Tirelli (2014), a prática pedagógica
educomunicativa oferece a oportunidade ao educando de explorar sua oralidade,
expressando-se com mais desenvoltura.
Soares (2011), em sua pesquisa revela que:
[...] as políticas públicas em condições de aumentar o interesse pela
escola deveriam ser basicamente de duas ordens: 1ª) ampliação do ensino
técnico-profissionalizante; 2ª) inclusão das tecnologias da comunicação e
informação nas escolas.

De acordo com a citação acima, o interesse pela escola seria ampliado se as
tecnologias fossem mais abordadas nas aulas, muitos alunos não se encontram
motivados para frequentar as aulas, levando em conta esses dados, essa situação
deve ser repensada, alunos tecnológicos com professores que ainda estão com uma
visão muito antiga e deturpada sobre essas ferramentas. Não é necessário nem
saudável ficar o tempo todo usando o celular como ferramenta nas aulas mas uma
vez ou outra pode ser de grande avanço para alunos que aprendem melhor com

recursos visuais, por exemplo. Ao planejar uma atividade devemos pensar em todos
tipos de aprendizagens que podemos encontrar em uma sala de aula, alunos
visuais, alunos mais analíticos, aqueles mais hiperativos e aqueles alunos com
necessidades especiais, a inclusão deve estar presente nas escolas, sendo assim a
educomunicação pode auxiliar com uso de fotografias, pesquisas de campo, vídeos
que assim como nossa proposta de projeto essas ferramentas ajudam na busca da
conquista de todas habilidades que os alunos possam desenvolver.
É necessário instigar e possibilitar o interesse do discente pela literatura, este
projeto unirá a educação com a comunicação por meio da fotografia para promover
uma transposição da linguagem verbal com suas possíveis interpretações para a
não verbal que passará a mesma mensagem utilizando apenas os recursos visuais,
as imagens.
O que muitos docentes se esquecem de enfatizar no momento da aplicação
da educomunicação nas aulas são os objetivos da intervenção dessa importante
ferramenta. Segundo Soares (2011), “o que se aprende deve fazer sentido”, não
basta usar uma apresentação no eslaide e dizer que foi uma aula tecnológica, o
conhecimento deve ser construído com o auxílio das ferramentas tecnológicas e
sendo mediadas pelo professor que deve estar preparado para explicar o sentido
daquela atividade. Como profissionais da área da educação devemos estar
buscando sempre a formação, nossos alunos estão cada vez mais focados nas
novidades do mercado tecnológico, é uma maneira de se aproximar da realidade
deles utilizando o que eles mais gostam de fazer com o que eles precisam
apreender.

2.

METODOLOGIA
É primordial trabalhar na capacidade de leitor dos adolescentes e jovens

dessa geração tecnológica, o conceito não é criticar os avanços tecnológicos, mas
sim usá-los a favor do bom aprendizado e também aprimorar os métodos que são
utilizados nas aulas, alternar as aulas teóricas com aulas práticas como propomos
nesse projeto, quando é sugerido uma atividade diferente do que os discentes estão
acostumadas a ter, a partir do momento que eles enxergam uma possibilidade do
“novo” a curiosidade aumenta, e pode gerar uma participação mais ativa nas aulas

colaborar com a diferenciação da construção dos conhecimentos e mostrar que a
tecnologia não é vilã da educação, quando bem utilizada pode ser mais atrativa para
o autoconhecer do aluno.
[...] o projeto procura concentrar esforços na formação de sujeitos
questionadores e competentes na sua capacidade de ler e participar do
mundo em que vivem, para isso dotados com as habilidades que fortalecem
a liberdade de espírito curiosidades e aberturas ao exterior (do que é dito,
ensinado, conhecido, recebido); capacidade de aprender por si mesmos;
capacidade

de

problematizar;

práticas

de

estratégias

cognitivas;

possibilidade de verificar e eliminar o erro; invenção e criação; consciência
reflexiva, ou seja, a capacidade de se autoconhecer, auto pensar e
autojulgar (consciência moral). (OLIVEIRA, 2014, p.73)

Iniciaremos com a explicação do projeto, o aluno precisa estar ciente dos
objetivos e dos resultados esperados para se envolver com mais dedicação e
responsabilidade. Após esta breve explicação, a sala será dividida em grupos.
Levaremos algumas sugestões de poemas da Literatura Brasileira e Portuguesa e
cada grupo com cerca de 4 a 5 alunos (dependerá da quantidade de alunos por
sala), escolherá um poema para desenvolver o trabalho. Após esse momento de
divisão dos grupos e distribuição dos poemas, os alunos terão uma aula sobre o que
é e como se faz um roteiro, qual a importância dele, os planos existentes na
fotografia e qual a relevância desses planos para a mensagem que deseja ser
passada.
Em uma aula, após este momento da troca de conhecimentos sobre fotografia
e roteiro, os discentes se reunirão e escolherão dez momentos do poema para
registrarem em forma de fotografia, realizando então essa transposição da
linguagem verbal (poema) para a linguagem não verbal (fotografia).
Será estipulado um prazo para apresentação dessa sequência de fotos com o
roteiro que foi utilizado para esse ensaio fotográfico, nesta apresentação será
explicada a escolha dos momentos, as dificuldades encontradas e os pontos que
mais gostaram de fazer. A penúltima etapa do trabalho será a realização de um
sorteio no qual um grupo ficará com a conjunto de fotos de um outro grupo e terá a
missão de transpor as fotografias em ações/vídeo, que terá a duração máxima de

oito minutos, tendo a liberdade de criar sua própria versão baseada nas fotos.
Novamente iremos escolher uma data para entrega dos vídeos e dos roteiros
utilizados. Planejaremos uma aula somente para exibição dos vídeos. E para
finalizar o projeto aplicaremos um questionário para obter os resultados finais do
projeto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espera-se com este projeto motivar os alunos, despertar o interesse, o prazer
e colaborar com o desenvolvimento da competência e habilidade de leitura,
contribuindo para uma mudança no hábito do jovem. Despertar a vontade de ler não
somente no espaço escolar mas que esse contato com a leitura passe para seu dia
a dia. A leitura traz benefícios que não ficam somente dentro das quatro paredes da
escola, quando se aprende a ler tudo passa a ter sentido, a leitura abre os olhos
para a construção de opiniões, fundamenta pensamentos, ajuda na busca por um
bom emprego, melhora a comunicação, valoriza a própria imagem, desenvolve a
imaginação e é um portal para descobrir novos horizontes.
Que o interesse comece com um livro pequeno com poesias curtas ou contos
fáceis afinal o gosto pela leitura começa aos poucos e depois de um tempo o
interesse vai crescendo, crescendo até que pegar um livro na biblioteca da escola se
torne um hábito do cotidiano. Desenvolver as habilidades para se tornarem aptos na
leitura de outras linguagens, como a verbal e não verbal, agregar no ambiente
escolar o mundo tecnológico, comprovando que se bem explorada a tecnologia pode
ser uma grande alavanca para auxiliar a construção do saber, são os objetivos que
pretendemos alcançar nesse projeto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, sabemos que estimular a leitura de obras literárias na era de
timelines não é uma tarefa fácil, porém apresentamos essa proposta de despertar o
interesse do discente com o auxílio das tecnologias que são ferramentas
importantes para o bom desenvolvimento na educação. Espera-se que o aluno viaje
além da tela de um celular e passe pelas páginas dos livros para então transpor
palavras através da lente de uma câmera.
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RESUMO
A adoção no Brasil ainda é um tema de grande repercussão tendo em vista o número de
crianças disponíveis na fila de espera. Muito embora o processo jurídico tenha tentado sanar a
morosidade e contribuir com o aumento de crianças entregues a famílias, verificamos que existem
diversos outros fatores que influenciam nesse problema. O presente trabalho, tão logo, representa um
instrumento de orientação técnica sobre o desenvolvimento do áudio e visual, compreendendo as
mídias TV, cinema e internet. Traçando uma análise sobre a sociedade contemporânea e as
necessidades do expectador moderno.
Palavras-chave: Adoção; Documentário; Audiovisual; Família; Social.

ABSTRACT
Adoption in Brazil is still a subject of great repercussion considering the number of children
available in the queue. Although the legal process has attempted to cure delinquency and contribute
to the increase of children delivered to families, we find that there are several other factors that
influence this problem. The present work, as soon as, represents a tool of technical orientation on the
development of the audio and visual, comprising the media TV, cinema and Internet. Drawing an
analysis on the contemporary society and the needs of the modern spectator.

Keywords: Adoption; Documentary; Audio-visual; Family; Social.

1. INTRODUÇÃO
A família é a principal célula da sociedade, responsável pela transformação
da criança e o desenvolvimento moral e cívico. Assim, espera-se que todo ser
humano tenha a oportunidade de se desenvolver no bojo de uma família, muito
embora não seja uma realidade.
O presente trabalho é desenvolvido a partir de duas partes, a primeira explora
o audiovisual e a segunda as questões referentes à adoção no Brasil, assim,
constrói-se um projeto audiovisual, cujo escopo é a divulgação de um problema
social de grande repercussão: a quantidade de crianças disponível para adoção.
Compreende-se no primeiro capítulo, um levantamento técnico e teórico sobre
o audiovisual, explorando inicialmente o papel da TV e do cinema na sociedade,
desde sua criação até sua fase atual, como forma de compreender o papel das
mídias

audiovisuais

e

seu

poder

de

influência

social.

Entretanto,

esse

desenvolvimento apenas abre as portas para a compreensão da plataforma digital e
do poder da internet nos tempos contemporâneos.
A construção de um material audiovisual para a divulgação digital nos parece
ser a principal forma de alcançar sucesso rápido, assim adotando a formalidade para
o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso.
Os últimos dois capítulos desenvolvidos, estão diretamente relacionados a
adoção, como processo jurídico e como sua importância no contexto social.
Identificamos assim, as peculiaridades jurídicas necessárias, como forma de controle
do Estado na proteção do menor. Entretanto, mesmo que o Estado cumpra sua
função protecionista, ainda temos fatores que impendem a efetividade da adoção no
Brasil.
No terceiro capítulo identifica-se o perfil da família e das crianças a serem
adotadas de forma a compreender os grandes desafios da adoção, e assim, criar
uma base de orientação para o desenvolvimento do documentário.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Audiovisual
A evolução tecnológica tem demonstrado profundo impacto sobre os mais
diversos aspectos da vida social, inserindo-se como necessidades profundas no
cotidiano do ser humano. Seja o rádio, o cinema, a televisão e mais recentemente a
internet, todas essas tecnologias tem se somado como propulsores de informação,
conhecimento, e divulgação de marcas e produtos. Para a construção do presente
trabalho de Conclusão de Curso, que será complementado com a produção
audiovisual

de

um

documentário,

precisamos

inicialmente,

fazer

algumas

considerações sobre a importância deste produto como instrumento de divulgação
do problema social central: a adoção. Destarte, far-se-á, neste capítulo inicial, um
levantamento técnico sobre as produções audiovisuais.
O

vídeo-documentário

se

caracteriza

por

apresentar

determinado

acontecimento ou fato, mostrando a realidade de maneira mais ampla e pela sua
extensão interpretativa. O jornalista Walter Sampaio ressalta a sua importância ao
afirmar que se trata de um estágio evolutivo do telejornalismo. Mesmo que alguns
autores reafirmem seu valor, observa-se que o vídeo documentário é um gênero
jornalístico pouco explorado na mídia televisiva brasileira, sendo uma linguagem
regularmente usada no cinema (SAMPAIO, 1971).
São poucas as bibliografias específicas existentes sobre o gênero, no que se
refere a sua utilização como extensão jornalística de televisão. As teorias do
documentário estão concentradas na produção cinematográfica, que apesar de se
distinguir do vídeo documentário enquanto público e produção se assemelha nas
funções e características adotadas no gênero. Por isso, esse trabalho utilizará a
história e o conceito do documentário cinematográfico para traçar o percurso
evolutivo do gênero e posteriormente apresentar uma abordagem mais específica do
vídeo documentário.
As reflexões a respeito do documentário englobam uma série de
características e definições variadas, porém ainda não existem conceitos ou
pressupostos definitivos, nem tampouco, modelos fechados que sirvam como
parâmetros a serem seguidos.
Entretanto, é consenso entre os pesquisadores, afirmar o aspecto pessoal do

documentário que age sobre determinada realidade ao retratá-la, seja em vídeo ou
em filme. Nesse contexto, a atuação do jornalista em produções documentais
adquire o caráter autoral que se contrapõe à definição de jornalismo imparcial e
isento, criticado por muitos profissionais da área. Dessa forma, existe uma maior
possibilidade de entendimento dos telespectadores a respeito do assunto retratado.
De acordo com a jornalista Neide Duarte, é preciso que o jornalista procure
ressaltar o espírito investigativo da profissão, por meio de sua atuação interpretativa
dos fatos, e revelar as coisas que aparentemente não são evidenciadas. Em
entrevista concedida às autoras da presente monografia, ela explica que o vídeo
documentário é o programa jornalístico que tem um olhar autoral que, de alguma
forma, coloca questões para quem assiste: “espalha ideias, pensamentos pelo ar,
para que deles alguma coisa frutifique, ainda que não se perceba, ainda que não se
veja, nem saiba.” (2003, p.1)

2.2 ADOÇÃO E FAMILIA
O pensar sobre a construção da família, está atrelado a diversas vertentes
sobre felicidade, fraternidade, respeito e amor. Eis que a família é uma construção
social, organizada através de regras culturalmente elaboradas, conforme visto
durante o levantamento histórico sobre o instituto. Ademais a filiação, fora discutida
durante muitos anos, sendo pesado o preconceito sobre as diversas formas de
filiação como fruto de uma sociedade patriarcal, cuja maior preocupação era a
sucessão de bens entre herdeiros de próprio sangue.
Pensar que a filiação está ligada puramente a critérios biológicos destoa
completamente da noção tanto social quanto jurídica da família, entretanto a
dificuldade em se estabelecer uma conceituação precisa sobre o instituto demonstra
sua magnitude. Assim, à caráter inicial, realizamos um breve levantamento histórico
sobre a família através dos tempos, para então demonstrar sua importância nos
moldes da sociedade contemporânea
Através da história, o conceito de família, modificou-se impelindo ao Estado a
observância da criação de novas normas, a fim de acompanhar as mudanças morais
e sociais. É Berenice Dias que bem lembra que a função do Estado é a de controlar
a sociedade, protegendo os interesses individuais e buscando impedir a colisão do

interesse coletivo (DIAS, 2013). A definição de família requer demasiada cautela,
isso porque a família é uma célula mutante e de tal modo, desde a sua criação, vem
sofrendo diversas modificações em sua essência. Alguns autores, como Frederich
Engels, costuma dizer que a origem do instituto familiar é mais remota que a criação
do próprio Estado (ENGLES, 1989).
Uma das grandes críticas realizadas sobre as dificuldades do processo de
adoção são relacionadas a morosidade jurídica dos processos. Destarte, neste
momento realizaremos um levantamento sobre os aspectos jurídicos da adoção,
verificando suas dificuldades burocráticas.
Diniz (2002, p. 156) acredita que, mais do que suprir as necessidades de
casais impossibilitados de gerar filhos biológicos, a adoção é um “instituto de
solidariedade social” onde há “simbiose”, entre adotante e adotado, “um auxilio
mútuo, um meio de repartir por maior número de família os encargos de prole
numerosa”. Nessa mesma linha de pensamento, com pequena divergência, aponta
Wald (1999, p. 449), para quem a doação detém dupla função: “[...] dar filhos
àqueles a quem a natureza negou e, por outro lado, uma finalidade assistencial”.
Assim, em ambos os autores, a adoção também figura como meio de resolução dos
problemas socioeconômicos vividos pela população de baixa renda.
Com a introdução da nova, a adoção no Brasil teve significativas mudanças
no contexto jurídico. Sabemos que a Lei n 12.010 de 03 de agosto de 2009,
decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, replicou alguns pontos já existentes na legislação anterior no
trato da questão da adoção e, por seguinte, criou alguns novos posicionamentos.
Vale ressaltar que a Lei em comento possui diversos dispositivos que tratam
de prazos processuais mais amenos, de modo a dar mais celeridade ao processo de
adoção, bem como criou o Cadastro Nacional de Adoção, cujo desiderato é facilitar
a inserção da criança ou adolescente no âmbito de uma família que esteja habilitada
para tanto. Neste particular, cumpre fazer uma explanação, ainda que breve, acerca
dos principais dispositivos que foram inseridos pela Lei n.º 12.010 de 2009, com o
desiderato de dar maior efetividade aos procedimentos de adoção de crianças e
adolescentes no Brasil.
O artigo 8.º, parágrafo 5.º, dispõe acerca da possibilidade das mães que

tiverem o interesse de doar seus filhos terem acompanhamento dos profissionais da
Justiça da Infância e da Juventude.
Outra inovação da Lei de Regência foi instituída em seu artigo 28, parágrafo
4.º, o qual estabelece acerca da adoção de irmãos ser feita pela mesma família, de
modo a evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, salvo se houver risco
de abuso ou qualquer outra situação apta a ensejar uma decisão diversa:
4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou
guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de
risco

de

abuso

ou

outra

situação

que

justifique

plenamente

a

excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso,
evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.

Com o objetivo de dar cumprimento ao artigo 50, parágrafo 5.º, da nova Lei de
Adoção, a qual dispõe acerca da criação de um cadastro de pessoas interessadas
na adoção de crianças e adolescentes, o Conselho Nacional de Justiça baixou a
Resolução n.º 54/08, criando o Cadastro Nacional de Adoção, sob a forma de Banco
Nacional de Adoção.
Consoante informação extraída do sítio eletrônico do Conselho Nacional de
Justiça, o Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta digital, a qual tem por
escopo auxiliar os juízes das Varas da Infância e da Juventude a conduzir os
processos atinentes à adoção, em todo o território nacional.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro Nacional de
Adoção cruza automaticamente os dados constantes no sistema, permitindo que
sejam encontrados perfis de adotante e adotado semelhantes, em regiões distintas.
Frise-se que o Juízo competente recebe automaticamente, mediante mensagem
eletrônica, sistemas de alerta que demonstram a compatibilidade entre o menor e o
pretendente.
Sobre o Cadastro Nacional de Adoção, César Fiuza (2009, p. 989) explica
que:

Em cada comarca há registro de crianças e adolescentes em
condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas em adotar, a
comissão estadual judiciária de adoção deverá manter, outrossim, registro
centralizado de estrangeiros interessados em adoção. É a partir desses
registros que todo o processo deverá ter início.

Já Eunice Ferreira (2014, p. 83) assevera que:
A principal finalidade é

possibilitar

o encontro

de pessoas

interessadas em adotar, com crianças e adolescentes que possam ser
adotados podendo assim haver a concretização de adoções que não
ocorreriam, não fosse a oportunidade aberta pelo cadastro nacional de
adoção.

Atualmente, o Cadastro Nacional possui registrado cerca de 6 (seis) mil
crianças, ao passo que a quantidade de pretendentes perfaz uma média de 33 (trinta
e três) mil pessoas. É oportuno mencionar que existem diversas crianças e
adolescentes que são simplesmente largadas e esquecidas nos abrigos, crescendo
sem amor, afeto e proteção de uma família
Tais menores passam a conviver em abrigos por tempo superior aquele
previsto na Lei de Adoção (2 anos), tornando-se muitas vezes definitiva, sendo que
esse número resulta em uma quantidade muito maior do que aquele contido no
Cadastro Nacional de Adoção.
Diante disso, oportuno colacionar o entendimento de Valdemar P. da Luz
(2009, p. 238):
Conforme dados estatísticos, embora pareça, paradoxal, o número de
adotantes supera o de adotados. A justificativa é a de que nem sempre as
características dos adotandos coincidem com a preferência dos adotantes:
crianças de pele clara, com no máximo três anos e que seja filho único.
Esse é o perfil desejado pela maioria dos casais brasileiros que pretendem
adotar. Ocorre que a maior parte dessas crianças é formada de grupos de
irmãos, que não podem ser separados, com idade superior a três anos e
portadores de algum tipo de necessidade especial.

Nesse passo, muito embora o número de crianças e adolescentes seja menor
do que aqueles que possuem interesse em adotá-los, muitos jamais conseguirão ser
adotados, por diversos motivos, como, por exemplo, a falta de regularização pela
família biológica, cor, idade e deficiências.

3. RESULTADOS ESPERADOS
Com o presente trabalho, espera-se comover, conscientizar e despertar a
participação da população, através do vídeo-documentário, sobre a importância da
adoção, levando em consideração a importância da família no processo de
desenvolvimento da pessoa e na sua formação como cidadão, e mais do que isso,
uma criança precisa afeto, de amor.
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RESUMO
É constante a dificuldade em se realizar ações solidárias a favor de terceiros quando os recursos e
apoios são poucos. Difundir o conhecimento sobre estes homens e mulheres que se dedicam a
ajudar o próximo, onde na maioria das vezes deixam suas casas e família em prol do bem estar
social de outras pessoas. Ajudando-lhes com as necessidades básicas e os inserindo na cultura,
educação, saúde, arte e lazer. O objetivo desse estudo é apresentar e refletir sobre o dia-a-dia
dessas pessoas, fazendo com que a sociedade conheça e compreenda o trabalho destas em ajudar
os menos favorecidos em meio a diversos problemas como: dinheiro, apoio, estrutura e etc.
Palavras-chave: Sociedade; Necessidade; Problemas; Terceiro setor.

ABSTRACT
There is constant difficulty in carrying out solidarity actions in favor of how few resources and supports
are few. Spread the knowledge about these men and women who are dedicated to helping others,
where most often leaves their homes and family for the welfare of others. Helping us with our needs
and insertion in culture, education, health, art and leisure. Present and reflect on the day-to-day, the
people, with the known society and the work in general, what is the money, the support, the structure
and so on.
Keywords: Society; Needs; Problems and Third Sector

1. INTRODUÇÃO
O ato de ajudar o próximo é cada vez mais escasso em uma sociedade
individualista onde cada um pensa somente no seu bem-estar particular ou no
máximo de sua família.
É comum em nosso dia-a-dia vermos pessoas esquecidas pelas autoridades
públicas. Pessoas que não têm um teto sobre suas cabeças, uma alimentação
digna, acesso a cultura, lazer ou até mesmo a saúde e estudo.
A mobilização em prol dessas pessoas começa quando um indivíduo ou um
grupo de pessoas saem da sua zona de conforto e decidem se doar para ajudá-las,
deixando assim o seu conforto para se doar parcialmente ou até mesmo
integralmente os seres desfavorecidos socialmente.
Com isso, este projeto traz como proposta a criação de um minidocumentário
mostrando a vida destas pessoas que tiram parte o a totalidade do seu tempo em
prol de ajudar o próximo, mostrando assim onde estão, como agem, por que agem,
suas dificuldades e como vivem. Visto que, a maioria destes deixa de lado suas
próprias vidas, colocando acima delas a vida dos outros.
1.1.

Cultura na sociedade

Cultura é um termo abrangente. Todo conhecimento adquirido ao longo da
história por uma coletividade pode ser considerado cultura. Crenças, movimentos
artísticos, religiosidade e política. Relações intersociais são fatores importantes para
formação de cultura de uma sociedade. “Cultura é definida como um complexo que
inclui conhecimento, crença, arte, leis, moral, costumes e quaisquer outras
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade.
(GHON, 2001; 25,26).
Faz-se necessário uma compreensão maior do termo cultura até mais para a
incorporação do indivíduo na sociedade. A cultura ela varia de região para região,
trazendo assim uma grande diversificação.
Uma das características de muitas das sociedades contemporâneas, inclusive a nossa, é a
grande diversificação interna.

A diferenciação básica decorre do fato de que a população se
posiciona de modos diferentes no processo de produção. Basicamente há
setores que são proprietários das fábricas, fazendas, bancos, empresas em
geral, e há aqueles que constituem os trabalhadores dessas organizações.
Quando se fala sobre classe social é frequentemente a respeito dessa
diferenciação que se está fazendo referência. Essas classes sociais têm
formas de viver diferentes, enfrentam problemas diferentes na sua vida
social. (SANTOS, 1994; 51)

1.2.

Lazer

Existem muitas definições e conceitos sobre lazer, suas dimensões de tempo
e atividade, função, importância, a maneira como é usufruído e sua participação na
vida do homem
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e
entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais,
familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1974, p. 34).

Marcellino (1999) cita ainda que não podemos interpretar o lazer somente a
partir da dimensão do tempo cronológico ou do conteúdo da ação. Ou seja, não
basta ter tempo para usufruir do lazer, se a pessoa não possuir uma atitude
condizente a realização das ações para com o mesmo.

1.3.

Saúde

Historicamente, e em contraste com a introdução de diversos outros, "o direito
à saúde" foi um dos últimos a ser proclamado pelas constituições da maioria dos
países. Em nível internacional, ele foi claramente reconhecido em 1948, de acordo
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Constituição da Organização
Mundial de Saúde (OMS) afirma que a posse do melhor estado de saúde capaz de
ser atingido constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, seja qual for
a sua raça, religião, opiniões políticas e condição econômica ou social (SALZANO,
2002). Ao reivindicar o direito à legítima defesa requerido pelo instituto de

autoconservação. Por isso, enquanto vigorou na sociedade esse entendimento ou
consenso, não havia necessidade de incorporar a saúde entre os direitos
fundamentais do ser humano, consagrados posteriormente por declarações, cartas
institucionais, leis (MOURA, 1989).
O Brasil, como Estado do Bem-Estar Social, compromete-se, através do
Artigo 196 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 de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação” (MORAES, 1996).

1.4.

Documentário

Documentário é um gênero audiovisual cuja história começa com o cinema e
se insere também na história da televisão e do vídeo. O filme no gênero
documentário oferece muitas variantes, o que abre a possibilidade para uma melhor
compreensão do tema tratado. Com Machado (1997), a história do cinema foi
construída com as experimentações de diferentes modos de narrativas e conteúdo,
fazendo-se uso delas para que a interpretação e a linearidade se liguem ao
telespectador.
A maioria dos filmes documentários lida com não apenas uma, mas uma
sucessão de acontecimentos que acontecem diante a um ponto de partida em
comum. Quando esse material é apresentado na tela, mudanças são introduzidas de
fato na ordem cronológica do acontecimento.
Bill Nichols (2001) afirma que podemos criar dois tipos de documentários: os
documentários de satisfação de desejos, que são os filmes ficcionais e os de
representação social, onde o filme tem o objetivo de expor o ponto de vista do
documentarista, no qual tenta mostrar a sua visão do mundo histórico sobre um
determinado assunto. Nichols afirma ainda que se os mesmos fossem uma
reprodução da realidade, determinados problemas não seriam exorbitantes.
Se o documentário fosse uma representação da realidade, esses
problemas seriam bem menos graves. Teríamos simplesmente a réplica ou
cópia de algo já existente. Mas ele não é uma reprodução da realidade, é
uma representação do mundo em que vivemos. (NICHOLS, 2001, p. 47).

O documentário não tem prazo de validade, se assisti-lo hoje, ou daqui a dez
anos, saberemos do que se trata, evitando o factual, matéria prima das matérias
jornalísticas. A sua formatação pode ser variada, mas seu objetivo de documentar
um assunto de modo profundo e o mais completo possível deve-se manter.
O documentário, entre as inúmeras tendências audiovisuais, pode
então passar a ser considerado como uma das adaptações culturais
desenvolvidas na evolução da espécie humana, onde a questão do
Conhecimento e da Realidade assume posição destacada. Sua forma de
produção aproxima-o do fazer investigativo que também está presente na
ciência, (GODOY, 2002; 19).

Para iniciar a criação de um documentário o autor precisa necessariamente
ter conhecimento pleno de como será o filme. O mesmo se trata de uma produção
audiovisual onde seu roteiro pode sofrer alterações ou não. Visto que fatos podem
acontecer no decorrer das gravações ocasionando possíveis mudanças. Além disso
uma grande pesquisa se faz necessária para que o autor forme um texto que de
base para que se inicie as gravações. Antes mesmo do início das gravações
também é de suma importância uma organização plena das idéias, originando assim
um planejamento estratégico e linear para produção do mesmo. Hampe (1972) cita
que diversos itens para um planejamento de sucesso, como: Que tipos de pessoas
devem ser filmadas? Quais eventos devem ser registrados? Onde eles acontecem?
Dentre outros.
O filme documentário segundo Hampe (1927) é estruturado em 3 pilares:
Começo, meio e fim. No começo é onde é dada a partida no filme, não sendo
necessário colocar muitas questões, deixando de lado naquele momento temas que
podem ser tratados mais à frente.
O meio do documentário é onde o seu público já realmente quer te assistir, ou
seja, a partir de agora começa colocar os conteúdos e questões para alimentar o
foco do filme.

Agora você precisa apresentar informações que possam mantê-los
interessados. A parte central explora os elementos conflituosos da situação,
através da exibição de evidências tanto a favor quanto contrárias ao tema.
Evidências relativas ao tema pode ser tanto as que apoiam o tema (ou parte
dele) quanto as que contradizem o tema. (HAMPE, 1972, p. 3)

No fim é onde tudo se amarra, fazendo com que conflitos sejam solucionados
ou deixa uma pergunta no ar, causando assim uma reflexão do telespectador para
com o tema em questão.

1.5.

Problemas Sociais

Nosso país é muito grande e possui inúmeras riquezas tais como: extensas
áreas de florestas, cerrados e campos, importantes reservas de minérios, grande
número de rios e terras férteis para plantar. Mesmo com todas estas riquezas não
estamos livres dos problemas sociais, que acontecem em todas as regiões do país,
sendo sua maior concentração nas grandes cidades, pelo fato do rápido crescimento
gerado pelo êxodo rural (deslocamento do campo para as cidades). Dessa forma,
faltam: moradias, hospitais, escolas e empregos.
Diversos fatores contribuem para os problemas sociais e muitas vezes um
problema está associado ao outro, tornando mais complexa à solução e sendo
necessário o envolvimento dos mais diversos setores da sociedade. Os atos de
corrupção praticados pelos políticos são considerados além de crime um problema
social, devido afetar diretamente a população brasileira.
As fraudes públicas custam ao país bilhões de dólares por ano. Elas ocorrem
quando governantes, funcionários públicos e pessoas do setor privado usam o
dinheiro dos impostos para se beneficiar e enriquecer.
O desvio de dinheiro dos cofres públicos pelos corruptos prejudica principalmente a
população mais pobre do país. Esse dinheiro, que deveria ser investido na
construção de casas populares, no saneamento básico, em educação, na melhoria
de hospitais públicos e nos transportes, é transferido para a conta bancária de
alguma pessoa ou de um grupo. A corrupção custa muito caro à população de um
país. Como exemplos, há alguns anos, na construção do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) de São Paulo e na compra de ambulâncias para alguns municípios

brasileiros, foram desviados cerca de 240 milhões de reais dos cofres públicos. Essa
quantia seria suficiente para construir 200 mil casas populares, que abrigariam 800
mil pessoas. Quando ocorre esse desvio, muitas melhorias em portos, estradas,
escolas, universidades, postos de saúde, etc. não são feitas, contribuindo para o
atraso econômico do país e a manutenção da pobreza. Mas a corrupção não existe
só entre os políticos. Quando alguém suborna um funcionário público para conseguir
favores do governo também está sendo corrupto. Assim, precisamos estar atentos
para não praticar atos corruptos, nem permitir que os outros pratiquem.
Nem todas as escolas públicas brasileiras têm as condições adequadas para
que os alunos estudem. O atraso escolar, causado principalmente pelo ingresso
tardio no colégio, pela repetência e pelo abandono, é um problema que persiste no
país.
Sem estímulos, muitos estudantes abandonam a escola antes de completar a
formação básica, o que no futuro dificultará sua entrada no mercado de trabalho.
Segundo dados da UNESCO, Países ricos investem 71% a mais no ensino
fundamental que o Brasil. Somente se pusermos a educação no centro das políticas,
o Brasil terá como romper o ciclo de pobreza e exclusão. Aproximadamente 25% da
população brasileira não têm acesso à moradia, educação, saúde, emprego e
alimentação dignos de um cidadão.
Esse grande número de brasileiros sofrem a chamada exclusão social, isto é,
eles não têm acesso às condições mínimas previstas na constituição brasileira. O
fator responsável por este quadro é a má distribuição de renda entre a população,
ou seja, poucos têm muito e muitos têm pouco.

1.6.

Metodologia

O documentário Pessoas que ensinam a Ser Humano traz o dia-a-dia de
pessoas que coordenam ONG’s ou apenas tem o propósito de ajudar outras
pessoas. Imagens destas pessoas foram capturadas exercendo o seu trabalho,
mostrando suas dificuldades e alegrias ao ter seus objetivos cumpridos. Utilizando
da técnica de documentário Expositivo (NICHOLS 2001), o mesmo dá voz aos
personagens, que trazem sua história sem interferência do repórter, alguns ganchos
serão utilizados para auxiliar a narrativa, finalizando ou introduzindo o tema.

A sequência das entrevistas estão relacionadas a cada assunto ou momento
em específico. Trazendo assim a relação dos personagens com sua família, amigos
e sociedade.
Foram entrevistadas principalmente pessoas que exercem alguma atividade
que beneficia indivíduos desfavorecidos socialmente, a família e amigos dos
mesmos. Também têm participação ativa no documentário estes indivíduos que
usufruem dos benefícios ou ajuda que os personagens principais cedem, trazendo
depoimentos e relatos da ajuda que lhes é concedida. Todos personagens tiveram a
opção de mostrar o rosto ou não para que assim não ocorresse qualquer tipo de
desconforto perante a entrevista.
A identificação dos personagens no documentário ocorre sob uma faixa em
dois tons de azul de forma abstrata, contendo nome, idade e profissão. A escolha do
Layout se deu pela harmonia da cor ao vídeo.
O produto final tem duração de 00:20:19 e será exportado no formato MP4,
por ser um formato leve e de baixa compressão, trazendo assim uma mídia possível
de exibição em qualquer veículo e aparelho. O vídeo final será apresentado em
formato de Teaser com duração de 00:05:03, exportando também em MP4 e
gravado em uma mídia de DVD de 8 Gigabytes.
Enfim, o documentário traz a vida e o dia-a-dia desses personagens que se
dedicam às outras pessoas. O mesmo não tem o intuito de julgar ou defender,
apenas informar o telespectador e fazer com que a sociedade compreenda e
conheça o papel desses indivíduos.
A lista se personagens para produção do mesmo é:
Erick Miranda – Presidente da Ong Palpare
Vanessa Miranda – Esposa do Erick miranda e Professora de ballet na ong
Palpare
Paulo Sérgio – Dono do “Knil 47”
Lucia Helena – Esposa do Paulo Sérgio e Dona do “Kanil 47”
Thales Gabriel – Prefeito da cidade de Cruzeiro-SP
Iolanda Elias – Assistente Social
Alberto Martins – Dono da clínica de recuperação de viciados químicos “Casa
Agape”

Viciado químico que está em tratamento – Sem nome
Mario Santos – Ex Viciado químico
Crianças Carente 1 – sem nome
Criança Carente 2 – sem nome
Benedito José – Pai da Criança carente 2
Teresa Pereira – Mãe da criança carente 1
Bruno Miranda – Irmão do Erick Miranda
Talita Pereira – Amiga do Paulo Sérgio
Morador de rua 1 – sem nome
Morador de rua 2 – sem nome

A introdução do vídeo acontece com vários depoimentos de pessoas que se
doam para ajudar o próximo. O documentário inicia com o depoimento do senhor
Paulo Sérgio e sua esposa Lúcia Helena, donos de um canil que recolhe e cuida de
vários cães abandonados, o mesmo começa dizendo que o que mais lhe dói é o
abandono não só dos animais que ele recolhe, mas também o de sua família, que
não concorda com sua atitude de colocar os cães dentro de casa. O vídeo segue
com cenas de apoio dos animais que ele cuida.
Logo após começa o depoimento do Erick dono de uma ONG que cuida de
crianças carentes, moradores de rua e têm projetos em Moçambique na África. O
mesmo conta as diversas dificuldades que passou ao abandonar o emprego para se
dedicar aos seus projetos.
O vídeo conta também com depoimentos de psicólogos, assistentes sociais,
autoridades públicas e pessoas que são amparadas pelos projetos. O documentário
também segue uma linearidade de depoimentos e entrevistas interligadas.

2. CONCLUSÃO
Reconhecer dificuldades sociais e prontificar-se a ameniza-las ou até mesmo
soluciona-las é um ato que ultrapassa a filosofia de ajudar o próximo. Cada dia mais
pessoas estão saindo da sua zona de conforto e partindo para ajudar os mais
desfavorecidos, pessoas estas que muitas vezes deixam suas casas, famílias e
amigos e se dedicam plenamente as falhas sociais. Conhecer um pouco mais a vida

e a rotina por trás destas pessoas traz uma reflexão extrema sobre uma realidade de
mundo tão ocultada pelas grandes mídias.
Na maioria das vezes o poder público não presta a real atenção as pessoas
desfavorecidas socialmente, falhando assim com os direitos básicos garantidos pela
Constituição Federal. Fazendo com que estas pessoas não tenham condições de
exercer papeis dignos na sociedade. Ocasionando com isso, uma população mais
propensa a criminalidade e à alienação. O que acarretaria em mais gastos com
correção social do que propriamente a prevenção, gastos que com certeza
garantiriam com segurança, se aplicado de forma devida, uma garantia das
necessidades básicas da sociedade.
Quando o poder público falha com a sociedade, o papel de cuidar, acaba
ficando nas mãos do cidadão, este que por sinal vislumbra o arte de poder ajudar o
próximo, fazendo assim uma corrente do bem em prol da ajuda coletiva. Mas este
cidadão que se prontifica a ajudar o outro, na maioria das vezes também precisa de
ajuda, a qual quando não é alcançada, tem que ser buscada braçalmente gerando
assim um desequilibro na área social, familiar e pessoal desse cidadão que
simplesmente só desejava prestar um auxílio à aqueles que necessitam.
O produto gerado com base nesta pesquisa tem o intuito de mostrar o dia-adia destas pessoas, relatando assim suas maiores dificuldades, e com isso
conseguir expor estas atitudes para a sociedade em geral, causando assim uma
conscientização sobre o aspecto de como é complicado querer executar o tão
grandioso ato de ajudar, e uma reflexão pessoal, para que desta forma desperte em
algumas pessoas, esta vontade de fazer a diferença. Com este documentário
podemos chegar a conclusão de que, realmente o poder público deixa de lado os
menos favorecidos socialmente, e com isso pessoas comuns são levadas a querer
ajudar, mesmo tendo que se afastar do seu conforto e seus laços sociais. Mesmo
que sem condições físicas ou financeiras elas continuam batalhando para trazer
mais dignidade ao próximo. Estas pessoas precisam de reconhecimento e ajuda
para que assim possam continuar semeando a semente da solidariedade.
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VOZ AO SUICÍDIO: O VÍDEO-DOCUMENTÁRIO COMO INSTRUMENTO PARA
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RESUMO
O suicídio tem aumentado de maneira significativa nas mais diferentes faixas etárias, e a
maior parte dos casos está ligada a transtornos psicológicos, como a depressão. Embora seja clara a
importância do processo informativo para a prevenção, este problema de saúde pública é tratado
como tabu, gerando como consequência uma sociedade que não conhece a realidade do suicídio. A
construção do material audiovisual será por meio de imagens, depoimentos e relatos de pessoas que
tiveram de alguma maneira a vida impactada pelo suicídio, com o intuito de provocar a reflexão sobre
as causas que levam um indivíduo a suicidar-se, e como a sociedade pode ajudar na prevenção. O
estudo foi realizado à luz da Organização Mundial de Saúde.
Palavras-chave: Suicídio; Prevenção; Tabu; Saúde pública; Sociedade; Documentário.

ABSTRACT
Suicide has increased significantly in the most different age groups, and most cases are linked
to psychological disorders, such as depression. Although the importance of the informative process for
prevention is clear, this public health problem is treated as taboo, generating as a consequence a
society that does not know the reality of suicide. The construction of the audiovisual material will be
through images, testimonies and reports of people who have had life in some way impacted by
suicide, with the purpose of provoking reflection on the causes that lead an individual to commit
suicide, and how society can help in prevention. The study was conducted in the light of the World
Health Organization.
Keywords: Suicide; Prevention; Taboo; Public health; Society; Documentary.

1. INTRODUÇÃO
Assunto pouco discutido, o suicídio tem crescido de maneira alarmante.
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 800 mil pessoas se
suicidam por ano em todo o mundo. No Brasil 9.000 pessoas cometem suicídio
anualmente e a estimativa é que até 2020 mais de 1,5 milhões de pessoas irão
cometer suicídio.
O ato suicida é bastante complexo, e não pode ser associado a uma causa
única. Alguns acontecimentos como perda/luto ou perda do emprego podem ser o
incentivo final para tal atitude, mas não os únicos responsáveis. Em 90% dos casos
essas pessoas foram ou poderiam ser diagnosticadas com algum transtorno
psiquiátrico, entre os mais comuns estão: depressão, bipolaridade, dependência
química e esquizofrenia. Doenças que impedem a pessoa de exercer o pleno juízo
sobre a própria vida.
É um problema em grande parte, previsível, porém pouco falado pela mídia.
Para que a prevenção seja possível é preciso que a sociedade entenda as raízes do
problema e a melhor maneira de enfrentá-lo. Uma pessoa com pensamento suicida
precisa de apoio familiar, de amigos e principalmente apoio profissional. Para ajudar,
precisamos entender, e para entender, precisa-se falar sobre o suicídio.
O formato proposto para o presente trabalho é o vídeo documentário, de
forma a transmitir para o expectador com responsabilidade, clareza, embasamento e
conscientização a mensagem a ser trabalhada como tema.

1.1 Suicídio
A palavra suicídio foi utilizada pela primeira vez em 1737 por Desfontaines.
Com origem no latim – sui (si mesmo) e caederes (ação de matar) -ou seja, é um ato
que consiste em intencionalmente colocar fim a própria vida. O suicídio é definido
como a atitude fatal contra si, geralmente premeditada, que surge de uma junção de
fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Não há uma causa única,
podendo ser motivada pela experiência de um episódio traumático, como a morte
inesperada de alguém muito próximo, abuso sexual, traição, porém, na maior parte
das vezes o suicídio está diretamente ligado a algum transtorno mental. Os
diagnósticos mais importantes são a depressão, o transtorno bipolar, a

esquizofrenia, o alcoolismo e os transtornos de personalidade. Essas doenças
psiquiátricas podem gerar crises emocionais e desespero, do tipo genuíno ou ter raiz
em algum transtorno como a depressão delirante.
Para o suicídio não existe distinção de classe, idades, cor, religião, todos
estão sujeitos a esse mal e a estimativa é que que um milhão de pessoas morram
desta forma anualmente, uma a cada 40 segundos. Fontanelle (2008), afirma que
um dos tópicos mais complicados de abordar com segurança são as taxas de
suicídio que chegam à Organização Mundial de Saúde (OMS), com exceção dos
países que levam a sério a prevenção, considerando que entre os 172 países
membros, a organização avalia que apenas 60 enviam dados de boa qualidade, na
maior parte, nações desenvolvidas. E é exatamente nos 112 restantes que se
encontram 71% dos suicídios registrados mundialmente. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) e a International Association for Suicide Prevention (Iaps), instituíram
10 de setembro como o Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. Iniciado no Brasil
pelo o setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2014 concentradas em
Brasília. Em 2015 já conseguiu uma maior exposição com ações em todas as
regiões do país. No Brasil acontece o setembro Amarelo, é uma campanha de
conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a
população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas
de prevenção. O movimento realizou as primeiras atividades em 2014 concentradas
em Brasília. Em 2015 já conseguiu uma maior exposição com ações em todas as
regiões do país. Essa Iniciativa vem de uma parceria entre o CVV (Centro de
Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação
Brasileira de Psiquiatria), que também está presente na internet por meio do site:
<http://www.setembroamarelo.org.br/>, que tem informações sobre a história e
objetivo do projeto, depoimentos de apoiadores, registros das últimas ações e o
calendário para as próximas.

1.2 Pacto Silencioso
Tratado como tabu, o suicídio é evitado pelos meios de comunicação, sendo
divulgado apenas em casos de morte de figuras públicas ou quando conectado a
mortes curiosas ou trágicas. A realidade é que um pequeno número de pessoas
conhece o verdadeiro motivo que leva a imprensa a evitar o tema, e uma parcela
menor ainda de pessoas se questiona sobre isso.
Tudo começou com o Efeito Werther, o nome refere-se ao romance de Johan
W. Von Goethe, chamado “Os Sofrimentos do Jovem Werther” (1774), que narra a
história de um jovem que, após uma frustração amorosa, tirou a própria vida com um
tiro na cabeça. O livro desencadeou uma onda de suicídios entre jovens que usaram
o mesmo método usado pelo protagonista, o que resultou na proibição do livro em
várias partes da Europa. O termo foi cunhado pelo pesquisador David Phillips em
1974, e mais adiante, também ficou conhecido por efeito-imitação.
A partir desse fato, foi possível observar o aumento de relatos de suicídios
reais cometidos através da imitação, e uma forte relação começou a ser considerada
quando pessoa que se mata é famosa. Um caso marcante foi a série de suicídios
que se seguiram após a morte de Marilyn Monroe.
A partir de então, iniciou-se o debate sobre o assunto e o tratamento
do suicídio pela mídia foi visto como algo ‘contagioso’, que poderia ter na
veiculação dessas notícias o principal fator desencadeador de uma espécie
de epidemia. (PORTUGAL, Juana, apud MOEHLECKE, Renata. 2016. )

Na tentativa de prevenir esse tipo de suicídio, é comum em alguns países a
mídia desencorajar reportagens que envolvam o ato, criando um código de ética a
respeito da publicação de notícias sobre suicídios, como podemos observar na
seção B, item 2 do código nacional de conduta jornalística da Dinamarca: ‘’ Suicídios
ou tentativas de suicídios não deverão ser mencionados a não ser que um interesse
público óbvio requer ou justifica cobertura da imprensa”.
Outra medida criada foi o Manual de Prevenção ao Suicídio para profissionais
da mídia, iniciativa da Organização Mundial de Saúde. O documento contém dados
sobre o impacto da cobertura dos suicídios pela mídia e as precauções indicadas no
uso de dados sobre suicídio. Algumas das orientações são que a cobertura do ato

deve ser minimizada até onde seja possível, qualquer problema de saúde mental
que o envolvido pudesse apresentar deve ser trazido à tona, deve-se evitar
fotografias do falecido, da cena do suicídio e do método utilizado.
Um caso recente no cenário mundial que levantou o debate sobre o efeito
Werther foi a série 13 Reasons Why da Netflix, lançada no fim de março de 2017. A
história conta as razões pelas quais uma colegial diz ter sido levada a tirar a própria
vida, exibindo no último episódio a cena de suicídio cheia de detalhes, de forma
explícita, ignorando as recomendações da OMS, sobre como tratar o tema.Embora a
série tenha uma avaliação positiva do público geral, por tentar promover
conscientização sobre a influência de bullying, assédio, machismo, violência e
omissão na decisão de se matar, a série é acusada de não levar em conta o perigo
para os grupos vulneráveis ao exibir a cena em si.
Apesar de todas as críticas em relação a abordagem da série, o Centro de
Valorização da Vida (CVV) declarou que o número de e-mails com pedidos de ajuda
subiram 445% (de 55 por dia para mais de 300 por dia) depois da estreia da série. O
tráfego no site aumentou 170% (de 2500 visitas por dia para 6770 visitas por dia em
abril). De acordo com Carlos Correia, voluntário do CVV, diversas vezes a série é
mencionada no atendimento.
De acordo com o relatório da OMS: “O relato de suicídios de uma maneira
apropriada, acurada e cuidadosa, por meios de comunicação esclarecidos, pode
prevenir perdas trágicas de vidas”. Esse posicionamento indica que a forma dos
profissionais de comunicação contribuírem para a prevenção não é silenciando-se,
mas abordando o tema de maneira adequada, entretanto, a mídia não está muito
envolvida com a causa, atualmente. Em um trabalho apresentado na Ensp/Fiocruz
pela jornalista Juana Portugal, ela relata a dificuldade de encontrar artigos sobre a
relação entre mídia e suicídio publicada entre os anos 2010 e 2015: "Encontrei ao
todo somente 11 artigos, sendo que apenas um destes era escrito por um
profissional de comunicação e o mesmo não estava publicado em um veículo da
área’’. Evidenciando o fato que os comunicólogos não habituam pesquisar temas
pertinentes com a saúde mental.

1.3 Entrevista
A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com um fim
determinado. Pode ter uma finalidade jornalística, para informar o público das
respostas da pessoa entrevistada, o nome também é usado para definir a
conferência de duas ou mais pessoas para tratar ou resolver um negócio.
Entre os jornalistas e demais profissionais de comunicação, essa técnica é
utilizada para ter acesso às informações mais pessoais sobre determinados
assuntos e pessoas.
Por

meio

de

uma

entrevista

é

possível

compreender

conflitos,

representações, crenças, sonhos, medos e qualquer outro tipo de acontecimento,
levando o entrevistador a entender e incluir-se no mundo do entrevistado. A duração
da entrevista para um documentário vai de acordo com o que o documentarista
acredita necessário para ser compreendido pelo espectador. Segundo Airton Miguel
Grande (2004, p.39): “O tempo vai sendo definido de acordo com a perspectiva de
sentido que o documentarista quer conferir ao seu trabalho. Assim alguns
documentários têm apenas alguns minutos, enquanto outros atingem horas”.
Como este momento pode ser uma oportunidade única para o entrevistador, é
necessário um planejamento para que todas as informações sejam colhidas em seu
melhor potencial. As perguntas e sua ordem precisam ser previamente elaboradas,
partindo de uma pesquisa sobre o convidado e o tema de interesse.

1.4 VÍDEO DOCUMENTÁRIO
Conforme o Dicionário Aurélio (2007), documentário é tudo o que relata ou
comprova, de caráter informativo, didático ou de divulgação. De maneira mais
prática, o documentário é um gênero cinematográfico, compromissado com a
exploração da realidade, sempre influenciada pelo olhar do realizador.

A definição de documentário não é mais fácil do que a de amor ou de
cultura. Seu significado não pode ser reduzido a um verbete de dicionário,
como temperatura ou sal de cozinha: Não é uma definição completa em si
mesma, que possa ser abarcada por um enunciado que, no caso do sal de
cozinha, por exemplo diga tratar-se do composto químico de um átomo de
sódio e um de cloro (NaCl). A definição de documentário é sempre relativa
ou comparativa. Assim como amor, adquire significado em comparação com
indiferença ou ódio, e cultura adquire significado quando contrastada com
barbárie ou caos, o documentário define-se pelo contraste com filme de
ficção ou filme experimental e de vanguarda, (NICHOLS, p 47)

O americano Bill Nichols, conhecido por seu trabalho pioneiro como fundador
do estudo contemporâneo do documentário, defende que cada documentário tem
uma voz própria, ou seja, uma maneira particular de relatar as coisas do mundo.
Para ele o vídeo documentário) caracteriza-se pelas seguintes tipificações:
O modo expositivo preocupa-se mais com a defesa de argumentos do que
com a estética e subjetividade. Os documentários com essa característica
predominante têm como marca diferencial a objetividade e procuram narrar um fato
de maneira a manter a continuidade da argumentação. Para isso, um dos recursos
utilizados é o casamento perfeito entre o dito e o mostrado.
Ao contrário do modo expositivo, o modo poético evidencia a subjetividade e
se preocupa com a estética. Há uma valorização dos planos e das impressões do
documentarista a respeito do universo abordado. Em relação à construção do texto,
podem-se usar poemas e trechos de obras literárias.
No modo observativo, o documentarista busca captar a realidade tal como
aconteceu. Para isso, evita qualquer tipo de interferência que caracterize
falseamento da realidade. Apenas há um registro dos fatos sem que o
documentarista e sua equipe sejam notados. Dessa maneira, há pouca
movimentação de câmera, trilha sonora quase inexistente e não há narração, uma
vez que as cenas devem falar por si mesmas.
O modo participativo, como o próprio nome sugere, é marcado por mostrar a
participação do documentarista e sua equipe. Dessa forma, torna-se um sujeito ativo
no processo de gravação/filmagem, pois aparece em conversa com a equipe e
provoca o entrevistado para que este fale.

O modo reflexivo, deixa claro para o telespectador quais foram os
procedimentos da filmagem, evidenciando a relação estabelecida entre o grupo
filmado e o documentarista. Nos filmes em que esse modo de representação
prevalece nota-se como é a reação do grupo pesquisado diante da câmera e do seu
realizador.
O modo performático, caracteriza-se pela subjetividade e pelo padrão estético
adotado, utilizando as técnicas cinematográficas de maneira livre. Pertencem a esse
modo os filmes de vídeo-arte e cinema experimental e vanguarda.
Esses “tipos” determinam um formato a partir do qual o documentarista narra
a sua história, eles indicam maneiras distintas de se pensar sobre a realidade.
Entretanto, um gênero de documentário não precisa ser “puro”. É possível misturar,
em uma única produção, diferentes estilos. Um documentário reflexivo pode conter
segmentos de tomadas poéticas ou observativas, por exemplo. As características de
um determinado modelo funcionam como dominantes no filme, mas determinam
todos os aspectos de sua organização.
Esses modos determinam uma estrutura de afiliação frouxa, na qual
os indivíduos trabalham; estabelecem as convenções que um determinado
filme pode adotar e propiciam expectativas específicas que os espectadores
esperam ver satisfeitas. Cada modo compreende exemplos que podemos
identificar como protótipos ou modelos: eles parecem expressar de maneira
exemplar as características mais peculiares de cada modo (…) (NICHOLS,
2001, pag.136).

No Brasil, entre os nomes mais importantes quando se fala de documentário,
estão: Humberto Mauro, que dirigiu por mais de 30 anos o INCE (Instituto Nacional
do Cinema Educativo), realizando mais de 300 curtas educativos, Eduardo Coutinho
quem

realizou

um

dos

principais

marcos

da

história

do

documentário

nacional: Cabra Marcado Para Morrer, sobre o assassinato do líder campesino João
Pedro Teixeira, ocorrido em 1962, João Moreira Salles (Nelson Freire, Notícias de
uma Guerra Particular, Entreatos e Santiago) e de Vladimir Carvalho (O País de São
Saruê, O Engenho de Zé Lins, Rock Brasília).

2. RESULTADOS

O presente trabalho se encontra em andamento, na fase de gravação dos
depoimentos/entrevistas. Serão entrevistados especialistas, como: Psicólogos,
Psiquiatras e Teólogos, que possam contribuir com o conteúdo, esclarecendo
diversas interpretações sobre o suicídio. De acordo com as especulações atuais,
acreditamos que as imagens serão gravadas nas cidades do Vale do Paraíba interior
do Estado de São Paulo e possivelmente na capital. Será realizado em modo
observativo, onde o há apenas um registro dos fatos sem que o documentarista e
sua equipe sejam notados.
Pretende-se relatar as estratégias de trabalho do grupo de prevenção à vida o
CVV (Centro de valorização a vida), que possui pessoas treinadas 24 horas por dia,
para ajudar aqueles que estão à beira do abismo ou em recuperação.
A personagem principal, contará sua experiência com mutismo seletivo,
bullying, e depressão, que a levaram a atentar contra a própria vida por duas vezes.
Essa personagem também vai compartilhar detalhes da superação desse momento,
e sua vida atual, como autora de dois livros e palestrante motivacional.
Para mostrar outro lado da experiência com o suicídio em vida, outra
personagem relatará sua dor com a perda de uma irmã, e compartilhará a música
que fez em sua homenagem, que ajudará a finalizar o documentário, por meio de um
clip exclusivamente gravado com esse objetivo.
O resultado esperado é colocar em pauta o assunto escolhido como tema,
levando os espectadores a conhecer diferentes pontos de vista sobre o suicídio, com
a ambição de ajudar na prevenção do mesmo.

REFERÊNCIAS

DURKHEIM, Emile. O Suicídio. São Paulo: Martins Fontes: 1973.
NICHOLS, Bill.Introdução ao documentário. São Paulo: Papiros Editora: 2005

FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. São Paulo:
Editora Positivo: 2009.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Grave problema de saúde pública,
suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo.
Disponível em:
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5221:gr
ave-problema-de-saude-publica-suicidio-e-responsavel-por-uma-morte-a-cada-40segundos-no-mundo&Itemid=839>. 17/09/2017.

PORTUGAL, Juana. Prevenção do suicídio: Saúde mental é tema negligenciado
pela mídia. Disponível em:<https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/prevencao-dosuicidio-saude-mental-e-tema-negligenciado-pela-midia>. 17/09/2017.

FONTANELLE, Paula. Estatísticas. Disponível em:
<https://www.prevencaosuicidio.blog.br/dados>.17/09/2017.

APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS COMO FONTE DE
CARBONO E NUTRIENTES PARA CRESCIMENTO DE MICRORGANISMO
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RESUMO
No presente trabalho foi avaliada a capacidade de crescimento do probiótico Saccharomyces
boulardii em meio de cultivo formulado com melaço de soja (80 g/L de açúcares totais) e melaço de
soja suplementado com extrato de farelo de arroz (30% v/v). Os cultivos foram realizados em
biorreator contendo 250 mL de volume de trabalho à temperatura ambiente sob condição de aeração
de 1,5 vvm por 48 h. A máxima concentração de biomassa obtida foi de 14,7 g/L em meio contendo
melaço de soja sem suplementação, sob aeração de 1,5 vvm por 29 h. O fator de conversão (Y X/S),
produtividade (QX) e máxima velocidade específica de crescimento (μ máx) foram de 0,24 g/g; 0,51
g/L.h e 0,17 h-1, respectivamente. Os resultados indicaram a potencialidade da utilização do melaço
de soja como substrato e fonte de nutrientes para o crescimento do microrganismo probiótico, sem a
necessidade de suplementação com extrato de farelo de arroz.

Palavras-chave: probióticos; Saccharomyces boulardii; melaço de soja; extrato farelo de arroz;
resíduos agroindustriais.

ABSTRACT
In this work was investigated the growth capability of the probiotic yeast Saccharomyces
boulardii in medium formulated with soy molasses (80g/L total sugars) and soy molasses
supplemented with rice bran extract (30% v/v). Cultivation was carried out in glass bioreactor
containing 250-mL of working volume at room temperature and under aeration condition (1.5 vvm) for
48 h. The maximum biomass concentration was 14.7 g/L in medium containing soy molasses without
supplementation and maximum aeration (1.5 vvm) after 29 h of cultivation. The biomass yield (Y X/S),
productivity (QX) and maximum specific growth rate (μmáx) was 0.24 g/g; 0.51 g/L and h 0.17 h-1,
respectively. The results demonstrated the potential of soy molasses as substrate and nutrients for the
growth of the probiotic microorganism without supplementation with rice bran extract.

Keywords: probiotic; Saccharomyces boulardii; soy molasses; rice bran extract; agroindustrial
byproducts.

1.

INTRODUÇÃO
Anualmente no Brasil, a agroindústria gera milhões de toneladas de resíduos

e subprodutos derivados do processamento de produtos de origem vegetal (grãos de
vegetais oleaginosos, sementes, cana de açúcar, arroz e trigo) e de origem animal
(laticínio e cárnicos) que constituem uma fonte potencial de contaminação ambiental
(EMBRAPA, 2016). A utilização adequada destes resíduos ajuda a minimizar
problemas ambientais, perdas de biomassa e de nutrientes de alto valor, podendo
ser utilizados na geração de produtos com potencial aplicação na indústria
farmacêutica e de alimentos (PINTO, 2005).
Os subprodutos agroindustriais como melaços, cascas de cereais, farelo de
arroz e trigo, possuem em sua composição monossacarídeos, oligossacarídeos
(prebióticos), aminoácidos, oligopeptídeos e proteínas, passíveis de serem utilizados
como fonte de nitrogênio, carbono e energia em processos biotecnológicos visando
a obtenção de alimentos funcionais. Algumas espécies de leveduras e bactérias
apresentam propriedades probióticas e podem ser empregadas na obtenção de
alimentos funcionais. Este tipo de alimento apresenta em sua composição bactérias
vivas que quando ingeridas em quantidades adequadas, provém benefícios à saúde
do homem e dos animais (FAO-WHO, 2001).
O crescente interesse pelos probióticos fundamenta-se em estudos clínicos
nos quais a administração desses organismos foi avaliada na prevenção e no
tratamento de desordens intestinais e sistêmicas, provavelmente mediante
mecanismos de exclusão competitiva, produção de metabólitos como bacteriocinas
com atividade antimicrobiana e a modulação da resposta imune (SEQUEIRA et al.,
2008).
Os processos biotecnológicos exigem substratos e nutrientes de baixo custo
para a formulação de meios de cultivo a fim de alcançar a viabilidade econômica.
Neste sentido, este trabalho teve por objetivo a busca de novas alternativas de
fontes de carbono e energia para a obtenção de biomassa celular visando a
formulação de um produto probiótico contendo prebiótico.

2.

METODOLOGIA

2.1.

Substrato
O melaço de soja, subproduto da obtenção de proteína de soja, foi utilizado

como fonte de carbono e energia para crescimento do microrganismo. Este
subproduto foi gentilmente fornecido pela empresa Sementes Selecta S.A, AraguariMG. O farelo de arroz foi obtido de uma empresa de beneficiamento de arroz da
cidade de Lorena- SP e utilizado como fonte de nitrogênio.
2.2.

Microrganismo e Condições de Cultivo
A estirpe de levedura Saccharomyces boulardii foi avaliada quanto a sua

capacidade de crescimento em meio formulado com melaço de soja como fonte de
carbono e nutrientes. Neste estudo, foi utilizada a levedura comercial liofilizada
Repoflor ®.
Os cultivos foram conduzidos em biorreator cilíndrico de vidro (Ø = 5,0 cm,
H= 20 cm) com volume útil de 250 mL contendo meio constituído de melaço de soja
(80 g/L) (Figura 1). O biorreator foi inoculado com 0,1 g/L de célula, acrescentado
em antibiótico ceftriaxona (0,1 g/L) e óleo de silicone com ação anti-espumante.

Figura 1 - Representação esquemática do sistema de cultivo. Bomba de ar (1), Filtro (2), Reator de
vidro (3), Agitador magnético (4).

Os experimentos foram conduzidos em condição de aeração de 1,5 vvm
(volume de ar por volume de meio de cultivo) a 30°C por 48 h. Paralelamente, foi
avaliado o efeito da suplementação com extrato de farelo de arroz (30% v/v) no
crescimento das leveduras nas mesmas condições de concentração total de
açúcares e aeração. O ar foi fornecido por compressor de vazão regulada por
sistema de válvulas e filtrado previamente em membrana Millipore 0,2 μm.

2.3.

Obtenção de extrato de farelo de arroz
O extrato de farelo de arroz foi preparado utilizando-se uma suspensão

contendo 100 g de farelo de arroz por litro de água destilada e autoclavada a 0,5 atm
por 15 min (CARVALHO, 2000). Após resfriamento, o sobrenadante foi separado por
centrifugação a 2000xg por 30 min e utilizado na formulação dos respectivos meios
de fermentação.

2.4.

Métodos Analíticos
O crescimento celular foi acompanhado em espectrofotômetro, por medida de

absorbância a 600 nm utilizando água destilada como branco. A concentração

celular foi determinada utilizando a equação obtida por regressão linear dos dados
de uma curva de calibração entre peso seco e absorbância.
A determinação dos açúcares totais foi realizada pela metodologia proposta
por Dubois et. al. (1959), baseada na determinação de açúcares simples,
polissacarídeos e derivados (metil-ésteres com grupos redutores livres), após a
desidratação pelo ácido sulfúrico e subsequente complexação dos produtos
formados com o fenol, promovendo a mudança de cor do meio reacional. Os teores
de açúcares totais foram determinados por medida de absorbância a 490 nm
utilizando-se uma curva padrão de glicose no intervalo de 0,02 a 0,1 mg/mL.

2.6. Análise de resultado
Para a análise de resultados foi considerado o fator de conversão de
açúcares totais em biomassa (YX/S), produtividade volumétrica em biomassa (QX),
velocidade volumétrica de consumo de substrato (QS) e eficiência de conversão de
açúcares totais (%). As velocidades específicas máximas de crescimento (μ xmáx) e
consumo de substrato (μs) foram determinadas pelos coeficientes angulares das
retas ajustadas da variação de logaritmo neperiano das determinadas concentrações
com o tempo. O tempo de geração (td) foi determinado pela razão entre o logaritmo
neperiano de 2 e μxmáx.
O fator de conversão de substrato em célula (YX/S) foi definido como a taxa
entre a biomassa produzida (g/L) e a correspondente variação de substrato (g/L)
consumido durante a fermentação. Produtividade volumétrica em biomassa (QP) foi
calculada como a taxa entre a concentração de biomassa (g/L) e o tempo de
fermentação (h). A velocidade volumétrica de consumo de substrato (QS) foi
determinada pela razão entre a quantidade de substrato consumido (g/L) e o tempo
de cultivo (h).

3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O melaço de soja é um subproduto do beneficiamento da soja de baixo custo

utilizado como ração animal devido à sua alta concentração de dissacarídeos,
oligossacarídeos e outros (SILVA, 2010). Portanto, este subproduto pode ser útil em

bioprocessos para obter produtos de qualidade alimentar. Neste contexto, o
crescimento de S. boulardii foi avaliado em meio contendo melaço de soja como
fonte de carbono e nutrientes.
A Figura 2 apresenta o perfil de biomassa e concentração de açúcares totais
dos cultivos em meio contendo melaço de soja e melaço de soja suplementado com
extrato de farelo de arroz MSEFA (30%, v/v). Observa-se que após 29 h de cultivo
de células de S. boulardii em meio contendo melaço de soja (MS), as concentrações
de biomassa variaram de 9,1 g/L a 14,7 g/L. A maior concentração de biomassa
(14,7 g/L) foi obtida no meio de cultivo contendo apenas melaço de soja. A máxima
concentração de biomassa em meio MSEFA foi de 13,5 g/L em 48 h de cultivo, valor
próximo ao observado no meio MS nas 29 h de cultivo (Figura 2).
Figura 2 - Perfil de concentração de biomassa (●) e concentração de açúcares totais (■) nos ensaios
de crescimento de Saccharomyces boulardii em meio contendo melaço de soja. EFA: extrato de
farelo de arroz (30% v/v) e melaço de soja (80 g/L) sob aeração de 1,5 vvm.
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Em relação ao consumo de substrato, a Figura 2 mostra ainda que os maiores
valores de consumo de melaço de soja foram alcançados no meio sem
suplementação adicional de farelo de arroz (apenas MS). Após 29 h de cultivo, a
concentração de açúcares totais remanescentes foi de 23% a 53% da concentração
inicial, para os cultivos em meio MS e MSEL, respectivamente. É importante
ressaltar que não foi observado a completa exaustão de substrato mesmo após 48 h
de cultivo, com um residual de aproximadamente 20 g/L para ambos os cultivos. O
total de açúcar remanescente no meio de cultivo pode corresponder a estaquiose,
um tetrassacarídeo constituído por duas unidades de α-D-galactose, uma unidade
de α-D-glicose e uma unidade de β-D-frutose sequencialmente ligado. Este
oligossacarídeo não é assimilado por leveduras, mas pode ser hidrolisado e
consumido por bactérias e fungos filamentosos através da síntese de αgalactosidase. Entretanto, o trissacarídeo rafinose pode ser utilizado por espécies de
leveduras do gênero Saccharomyces sp. (MITTERDORFER et al., 2001).
A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros fermentativos, calculados
após 29 h de cultivo, dos ensaios em meio contendo apenas melaço de soja (MS) e
meio composto por melaço de soja suplementado com extrato de farelo de arroz
(MSEL). Nos experimentos conduzidos em meio contendo 80 g/L de açúcares
suplementado com extrato de farelo de arroz 30% (v/v) (MSEFA), observou-se

produção de 9,1 g/L de biomassa, sendo 38% inferior ao crescimento celular
observado para o meio sem suplementação (MS).
Apesar de ambos os cultivos terem apresentado o mesmo residual de
açúcares, o perfil de assimilação do substrato foi diferente. Após 29 h de cultivo, os
valores de velocidade volumétrica de consumo de substrato (QS) foram de 2,12 e
1,45 g/L.h para os meios MS e MSEL, respectivamente.

Tabela 1 - Parâmetros fermentativos de crescimento de Saccharomyces boulardii em meio formulado
com melaço de soja (80 g/L) e extrato de farelo de arroz 30% (v/v) sob aeração de 1,5 vvm após 29 h
de cultivo.

Parâmetros Fermentativosa

MS

MSEL

Biomassa (g/L)

14,7

9,1

18,4 (77)

42,0 (47)

YX/S (g/g)

0,24

0,22

QX (g/L.h)

0,51

0,32

QS (g/L.h)

2,12

1,45

µX max (1/h)

0,17

0,15

tg (h)

4,2

4,6

Substrato (g/L), (%)

Cultivo contendo apenas melaço de soja (MS). Cultivo contendo melaço de soja e extrato de farelo
de arroz (MSEFA). a Calculados após 29 h de cultivo.

Verifica-se também na Tabela 1 que os valores de fator de conversão de
substrato em biomassa (YX/S) encontraram-se na faixa de 0,22 g/g a 0,24 g/g, não
existindo uma marcada diferença entre os processos conduzidos sob a condição de
suplementação e na ausência de extrato de farelo de arroz. O mesmo
comportamento foi verificado para os valores de µX max e tg, com valores variando de
0,15 a 0,17 h-1 e 4,2 a 4,6 h, respectivamente. Em relação ao meio MSEL, verfica-se
ainda que os fatores de conversão em biomassa (YX/S) e produtividade (QX) foram de
0,22 g/g e 0,32 g/L, respectivamente. A máxima velocidade específica de
crescimento (µmax) da levedura em meio suplementado com extrato de farelo de

arroz foi de 0,15 h-1, sendo este valor próximo ao observado no ensaio empregando
o meio de cultivo MS (0,17 h-1). O baixo valor da velocidade específica de
crescimento verificada nesses ensaios poderia estar associado à alta concentração
inicial de açúcares.

A diferença na concentração de biomassa observada nos

cultivos entre ambas as condições nas 29 h, podería estar associada à maior
concentração inicial de substrato (89,7 g/L) no meio MSEFA em relação ao meio MS
(80 g/L), ou ao aumento na concentração de nutrientes de base nitrogenada
fornecidos pelo extrato de farelo de arroz, considerando que o melaço de soja já
possui em sua composição compostos nitrogenados. Estes resultados indicam que o
melaço de soja constitui uma fonte de carbono e nitrogênio completa para o
crecimento de S. boulardii não havendo necessidade de suplementação do meio de
cultivo.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente trabalho demonstram o potencial do melaço de

soja como substrato e fonte de nutrientes para formulação de meio de crescimento
da levedura probiótica Saccharomyces boulardii. O melaço de soja forneceu os
nutrientes necessários para o crescimento da levedura probiótica, de modo que não
houve necessidade de suplementar o meio com extrato de farelo de arroz. Novos
estudos deverão ser conduzidos com o objetivo de otimizar a produção de biomassa
de Saccharomyces boulardii a partir do melaço de soja visando a obtenção de uma
formulação probiótica de baixo custo.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo relatar as percepções dos professores do curso de Engenharia de
Produção da Escola de Engenharias de Lorena (EEL-USP) sobre diferentes metodologias de ensino, e em
relação à participação dos alunos em atividades extraclasse – entidades, palestras, iniciação científica etc. e suas contribuições para a aquisição de competências exigidas pelo mercado de trabalho. A avaliação de
suas opiniões a respeito do tema foi feita através da aplicação de um questionário e os dados foram
analisados com o auxílio de programas estatísticos. Pretende-se com o trabalho contribuir para a melhoria
no sistema de ensino e aprendizagem na faculdade, além de explorar o universo das chamadas
Metodologias Ativas de Ensino.
Palavras-chave: Metodologia Ativa; Ensino; Atividade Extraclasse; Educação.

ABSTRACT
The objective of this article is to report the perceptions of teachers of the Production Engineering
program of the Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP) on different teaching methods, and to the
participation of students in extraclass activities - lectures, scientific initiation, etc – and the contribution of
such to the acquisition of skills required by the labor market. The analysis of these professor’s opinions was
made through a questionnaire and later analyzed by statistical programs. The focus of this work is to
contribute to the improvement of the teaching and learning system at the university, in addition to exploring
the universe of Active Teaching Methodologies.
Keywords: Active Methodologies; Teaching; Extraclass Activity; Education.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a defasagem no ensino das Escolas Superiores se evidencia cada
vez mais devido ao gap entre as competências que essas instituições de ensino
desenvolvem em seus alunos e as competências que o mercado de trabalho atual
exige de seus novos colaboradores. Como afirma Moraes 2014, s/p), “[...] a
educação está cada vez mais distanciada do mundo e da vida e não oferece os
instrumentos técnicos para que o indivíduo possa ser competente na linha
profissional escolhida [...]”.
No caso especifico das engenharias, isso ocorre, principalmente, pelo avanço
rápido e constante das tecnologias e pela mudança no perfil do engenheiro no
mundo globalizado (OLIVEIRA, 2016). No passado o profissional atuante em
engenharia era cobrado, prioritariamente, por sua competência e conhecimentos
técnicos em sua respectiva área, “sendo responsável pela realização de pareceres
técnicos, cálculos de projetos, desenho de peças e componentes, pela logística de
processo”, ao passo que no mundo atual além de seu conhecimento teórico, passouse a exigir dos engenheiros “conhecimentos administrativos, de marketing, de
técnicas gerenciais participativas, de liderança e de estrutura de custos” (BRUNO,
2000, p. 143).
Nesse sentido, o engenheiro que se encaixa ao novo modelo também deve
apresentar competências transversais que permitam a estes profissionais traçar um
perfil empreendedor. Vales observar que Macedo, Sapunaru (2016) chamam a
atenção que já na década de 1940 “surgia, finalmente, uma engenharia
modernizante e empreendedora”, ou seja, essa competência já vinham sendo
desejada há mais de 50 anos.
Bianchini (2007, p. 124-125) nesse sentido observa que:
O mundo do trabalho do engenheiro nunca consistiu apenas de
máquinas e cálculos, mas também, e cada vez mais, de uma enormidade
de participantes que opinam, aprovam, constroem, instalam e até mesmo
proíbem seus projetos. [...]. Nesse cenário trabalhará com chefes, gerentes,
diretores, técnicos, clientes, fornecedores, estagiários, vendedores, com os
quais terá de relacionar-se satisfatoriamente.

A respeito dessas novas habilidades exigidas pelo mercado de trabalho atual,
podemos separa-las em três ‘macro’ categorias que são essenciais para o sucesso,
tanto na carreira profissional quanto na vida pessoal. São elas as competências em
utilizar ferramentas e informações de forma interativa; interagir em grupos
heterogêneos; e agir de forma autônoma (LANG; MARINHO; BOFF, 2014).
Em

síntese,

o engenheiro

necessário ao

novo

modelo

“deve

ser

empreendedor, possuir base científica suficiente para acompanhar rapidamente as
mudanças tecnológicas e antever sua função econômica. ” (SILVEIRA, 2005, p. 22).
Isso porque, nas fábricas o trabalho humano deslocou-se de tarefas diretamente
ligadas à produção dos bens para os sistemas de gestão, controle e
acompanhamento dos diferentes processos.
Trata-se não de uma técnica ou de mais um saber, mas de uma capacidade
de mobilizar um conjunto de recursos - conhecimentos, know-how,
esquemas de avaliação e de ação, ferramentas, atitudes - a fim de enfrentar
com eficácia situações complexas e inéditas (PERRENOUD, 1998, p. 208).

Desta forma, todo o sistema de ensino passou a não mais atender ao
mercado de trabalho. As organizações não dependem mais de uma mão de obra
formada em sistemas atrelados ao paradigma taylorista. Ou seja, é preciso um
sistema de formação que desenvolva todo um ferramental conceitual que confira
capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas rotineiras.
Neste sentido, o GT 4 do ENBEQ recomenda que as mudanças no processo
de formação do engenheiro devem refletir as mudanças em curso na sociedade
contemporânea refletidos nos processos seletivos das grandes empresas as quais
tem considerado uma série de competências gerais antes das competências
específicas (ENBEQ 2007).
É preciso ressaltar, entretanto, que não existe um método pedagógico pronto
e acabado – ou definido como o melhor. A implementação de uma mudança no
ensino, bem como em qualquer realidade, exige estudo do caso e avaliação do
rendimento do que foi planejado. A teoria tradicionalmente apresentada dentro das
salas em que se formam os engenheiros segue um padrão rígido que não permite a
contextualização do conteúdo por parte do aluno, além da rotina, que pode

desmotivar e facilitar a sua desatenção. As avaliações aplicadas geralmente exigem
fórmulas e dissertações abstratas ao educando, que não sabe exatamente como e
onde poderá utilizá-las em seu futuro (PRADO; REZENDE; FELIPE DA SILVA,
2013).
É fato que no modelo tradicional de ensino o aluno é visto como um mero
espectador ao passo que o docente se torna o centro das atenções. Isso porque
nesse modelo o aluno funciona como um recipiente vazio esperando por
conhecimento (UVA; UVA; MUNIZ, 201,5) ao passo que o professor tem a função de
‘preencher’ este recipiente com conteúdos (BAZZO, 1998).
No entanto, o modelo de aprendizagem adequado aos tempos atuais
transfere o foco do ensino da figura do professor para o novo protagonista do
processo, o discente. Não se trata mais de se discutir o ensino, mas de concentrar
esforços em novas estratégias que se centram na resolução de problemas, no
estabelecimento de um ambiente propício ao desenvolvimento de capacidades e
competências transversais. Neste modelo, são objetivos do processo de
aprendizagem não apenas o saber tecnicista, como já referido, mas o “saber estar”
(soft skills), relacionado às competências e outras capacidades necessárias à
obtenção da eficácia organizacional. Dentre estes se destacam a habilidade de
trabalhar em equipe, de liderar e a criatividade. Ou, como afirma Le Boterf (2006
apud VIANA, 2012) não basta apenas o “saber” é preciso saber “como” e “quando”
aplicar esse conhecimento.
É preciso também considerar a responsabilidade que cabe ao professor de
manter tanto o rendimento quanto o envolvimento dos alunos no processo de
aprendizagem. Além disso, o profissional da educação tem o dever de se manter
atualizado em relação ao conteúdo de suas disciplinas, assim como aos métodos de
aprendizagem ideais para que os alunos absorvam este conteúdo de forma pratica e
engajada com o que será usado na realidade.
Sobre este tema, Loder (2005 apud SILVA; CECÍLIO, 2007) afirma:

O bom professor problematiza o conteúdo e desafia intelectualmente
seus alunos. O bom professor não se limita a apresentar um conteúdo, a
mostrar seu conhecimento, seu objetivo primeiro é o aprendizado do aluno.
Nesse contexto, uma das estratégias eficazes consiste em trabalhar o
conteúdo problematizando situações e solicitando dos alunos soluções.
Dessa forma, o professor convida o aluno a participar dos rumos da aula e
um verdadeiro processo de ensino aprendizagem se estabelece.

Também é valido ressaltar que a implementação de metodologias ativas de
ensino pode gerar dificuldades e estranhezas, tanto por parte dos professores
quanto para os alunos. A maior queixa dos professores está relacionada à
passividade dos alunos. Sendo que isso pode ser consequência de falta de fatores
motivacionais. O aluno que chega ao ensino superior é o resultado de um sistema
que considerou o professor como a figura central na difusão da informação. Dessa
forma o aluno encontra dificuldade com as propostas de mudanças dessa realidade,
quando da adoção seja de metodologias inovadoras, seja de mudanças curriculares
(MENEGAZZO, 2012).
Da mesma forma, os docentes passaram praticamente a totalidade de suas
vidas habituados ao sistema tradicional, seja enquanto ainda eram alunos ou depois
de se tornarem professores. Assim, muitos deles ainda consideram os métodos
tradicionais suficientes e eficazes na formação de profissionais devido ao fato de
que até então este modelo vinha funcionando.
Além disso, outra dificuldade dos professores em relação aos métodos
modernos se deve a diferença na aplicação do conteúdo. Isso porque estes deixam
de ser apenas palestrantes e se tornam facilitadores e tutores dos alunos. Com isso,
a distância existente entre professores e alunos diminui drasticamente e surge um
grau de imprevisibilidade antes inexistente. Isso porque no modelo proposto de
ensino o aluno se torna ativamente participativo, o que pode gerar ideias, propostas
e questionamentos que não estavam previstos e não eram esperados.
No entanto, este trabalho visa estimular a constante melhora no ensino e na
aprendizagem para que cada vez mais a diferença entre a sala de aula e a realidade
das empresas diminua. Isso será possível, somente, com a formação de

profissionais mais bem preparados e acostumados com problemas reais e com a
adequação de métodos de ensino que proporcionem tal realidade ainda durante o
ensino superior.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente trabalho, foi adotada a aplicação de
questionário com questões fechadas em escala Likert, muito utilizada para
pesquisas de opinião, podendo mensurar o nível de concordância ou discordância
do entrevistado. Para responder as questões os respondentes indicaram seu nível
de concordância utilizando uma pontuação que vai de 1 a 5, sendo o número 1
referente à aquisição muito baixa e 5 à aquisição muito alta. A escala recebeu a
denominação de Likert, em homenagem a Rensis Likert que publicou um trabalho
descrevendo a sua utilização (GUAGLIANONI, 2009).
Para a preparação do questionário entrou-se em contato com a uma das
maiores empresas de recrutamento e seleção de estagiários e trainees de São
Paulo para saber quais as competências que o mercado procura atualmente nos
recém graduados, admitindo-se com isso 10 competências relevantes.
Para a análise estatística foi utilizado o software BioEstat 5.0, que possibilita a
criação de tabelas e gráficos, através da comparação de duas amostras
independentes pelo método de Wilcoxon-Mann-Whitney (MATSOUAKA; BETENSKY
2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 10 professores pesquisados, 9 afirmaram fazer uso das Metodologias
Ativas de Ensino e o professor restante, respondeu que utiliza parcialmente essa
metodologia, mesclando-a com a metodologia tradicional, portanto, os resultados
foram analisados a partir de uma única população, diferente do que foi inicialmente
previsto quando pretendia-se separar e analisar os professores em dois grupos
distintos: os que fazem uso das metodologias ativas e os que não fazem.
Sendo assim, as análises foram feitas em torno da visão dos professores
sobre as competências adquiridas pelos alunos, comparando a aquisição destas
dentro da sala de aula e em atividades extracurriculares.

Até o momento, foram estudadas 4 competências, sendo elas: Liderança,
Construção de Relacionamentos, Flexibilidade/Adaptação e Foco no Cliente. Os
gráficos obtidos estão apresentados abaixo para cada uma das competências
estudadas.
A – Liderança:

Figura 1: Fonte elaborada pelos autores

Gráfico 1: Fonte elaborada pelos autores

B) Construção de relacionamento – Promover negócios prósperos, visando
resultados continuados:

Figura 2: Fonte elaborada pelos autores

Gráfico 2: Fonte elaborada pelos autores

C) Flexibilidade/Adaptação – Capacidade de moldar-se às mudanças e obter
resultados das novas situações:

Figura 3: Fonte elaborada pelos autores

Gráfico 3: Fonte elaborada pelos autores

D) Foco no cliente:

Figura 4: Fonte elaborada pelos autores

Gráfico 4: Fonte elaborada pelos autores

Analisando os dados obtidos juntamente com os gráficos plotados e
assumindo uma significância de 5%, para a rejeição ou não da hipótese nula de que
a diferença das amostras é estatisticamente significante, pode-se observar que nas
competências Liderança e Foco no Cliente esta diferença deve ser considerada
significante. Isso porque o p-valor (bilateral) observado nas Figuras 1 e 4 é inferior a
0,05.
Também foi observado que em nenhuma das outras habilidades estudadas, a
contribuição das disciplinas profissionalizantes foi avaliada melhor do que a
contribuição à aquisição das competências fora da sala de aula, através de
atividades extraclasse. Isso se evidencia pela observação dos Gráficos 2 e 3, das
competências Construção de Relacionamento e Flexibilidade/Adaptação, onde notase visualmente que as respostas obtidas na amostra 2, correspondente as
habilidades adquiridas em atividades extraclasse, são mais elevadas do que as
respostas da amostra 1, que corresponde as habilidades obtidas dentro das salas de
aula.

Isso evidencia que os professores ligados ao curso de Engenharia de
Produção da EEL – USP, valorizam e tem consciência da importância da prática no
ensino e aprendizado da engenharia.
Ela pode ser considerada a principal diferença entre o aprendizado trazido
pelas atividades extraclasse em relação ao aprendizado tradicional transmitido
dentro da sala de aula, pois se dá pelo fato do aluno trabalhar ativamente nessas
atividades, convivendo com problemas reais, solucionando problemas, trabalhando
em equipes, justamente o que enfrentarão quando forem para o mercado de
trabalho.

4. CONCLUSÕES
A partir dos resultados discutidos acima, pode-se concluir que os professores
ligados às disciplinas profissionalizantes do curso de Engenharia de Produção da
Escola de Engenharia de Lorena, estão cientes dos avanços tecnológicos e sociais e
realmente estão dispostos a implementar novas metodologias de ensino em sala de
aula, como fazem atualmente.
Quando perguntados sobre as experiências nas atividades extraclasses os
índices de aquisição das competências aumentam significativamente, mostrando
que a preparação para o mercado de trabalho é melhor quando os alunos participam
dessas atividades do que quando estão em sala de aula.
Portanto, é necessário a aproximação dessas duas realidades existentes para
que os alunos apliquem essas competências durante as aulas, seja através de
projetos, atividades em grupo ou apresentações. Deste modo, o aprendizado e a
preparação para o mercado de trabalho são otimizados e torna a formação do aluno
da EEL muito mais completa, tanto como Engenheiro como cidadão.
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RESUMO
O mercado de trabalho, em razão das mudanças tecnológicas e sócias, passou a exigir novas
competências que os métodos tradicionais de ensino são incapazes de proporcionar. Esse trabalho
(projeto de IC) teve como objetivo mapear os docentes que conhecem e aplicam métodos ativos de
aprendizagem em uma IES publica de engenharia no Vale do Paraíba. Foi aplicado um questionário
de investigação diagnóstica contendo perguntas de questões fechadas utilizando a escala Likert.
Foram também realizadas, paralelamente à aplicação dos questionários foram realizadas entrevistas
informais para auxiliar na análise dos dados. Percebeu-se que poucos professores aplicam de forma
efetiva métodos mais modernos de aprendizagem. A grande maioria ainda está presa aos métodos
tradicionais, em que pese, haver um interesse por novos métodos. A adoção de MAA por muitos dos
que os conhecem está limitada por paradigmas ultrapassados ou pelo receio do novo.
Palavras-chave: métodos ativos, ensino de engenharia, PjBL, PBL.
ABSTRACT
The job market, due to technological and social changes, has come to requite new skills that
traditional teaching methods are incapable of providing. This work (IC project) had as objective map
the docents who know and apply active methods of learning in a public engineering IHE at Vale do
Paraíba. It was applied a questionnaire of diagnostic investigation containing questions of closed
queries using the Likert scale. It was also realized, parallel to the application of questionnaires
informal interviews to auxiliary on data analysis. It has been perceived that few teachers are effectively
applying more modern methods of learning. Most of them are still attached to traditional methods,
although there is an interest in new methods. The adoption of active methods by many of those who
know them is limited by outdated paradigms or fear of the new.
Keywords: active learning, engineering education, PjBL, PBL.

1. INTRODUÇÃO
O mundo se tornou plano (FRIEDMAN, 2005) e a cultura global se tornou
padronizada (BRAMBILLA, SOUSA, KAERCHER, 2014). Nesse contexto destacamse os métodos de base construtivista (PRINCE; FELDER 2006). O educando deve
assumir “[...] o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo” (FREIRE,
2011, p.78), ao professor cabe conduzir e mobilizar o processo de aprendizagem
(MARTIN, 2007). Mas, os professores tradicionais vivem uma contenda silenciosa,
frustrando os dois lados; “[...]. Os alunos apenas ouvem (ou enviam texto ou surfam
ou acordam ou dormem). ” (FELDER, 2011, p.31). O objetivo desse projeto é o
mapear a difusão dos MAA entre o corpo docente de uma Instituição de Ensino
Superior (IES) do Estado de São Paulo.

1.1 Mercado de Trabalho
As

mudanças

socioeconômicas

ocorrem

em

uma

velocidade

sem

precedentes (COLOSSI; CONSENTINO; QUEIROZ, 2001), exigindo capacidade de
trabalho em ambiente de alta complexidade e diversidade (RONGRAUNG, et al.
2014); como também competências como capacidade de adaptação, resoluções de
problemas e habilidade para vencer desafios (KOBZEVA, 2015; FISHER, 2011;
LANCASTER, 2013). Mas, as IES não estão preparando os alunos de forma
adequada (FISHER, 2011), apesar da geração Y ter se tornado o centro de atenção
(PEREIRA; TREML; RANK 2012).

1.2 Geração Y
A geração Y caracteriza-se pelo foco em resultados, alto nível de qualificação
e familiaridade com as novas tecnologias, sendo motivada por desafios, flexibilidade
e autonomia (MARTIN, 2005). É “[...] socialmente sensível, otimista, ambiciosa,
curiosa, tecnologicamente adepta e facilmente entediada.” (GIBSON et. al. 2009,
p.1). Representando 33% da população em 2016 (VELOSO; DUTRA; NAKATA,
2016),

engloba

os

nascidos

entre

os

anos

1977

e

2000

(MAXWELL;

BROADBRIDGE, 2014; ALTER, 2014); ou entre 1978 a 2002 para Tolbize (2008) e
1980 a 2003 para Senkler (2010). O compartilhamento de experiências é o que
influencia o comportamento dos indivíduos (KUPPERSCHIMDT, 2000), enquanto

Lombardia, Stein e Pin (2008), afirmam que o conjunto de vivências históricas
compartilhadas é que determinam uma geração. Eles são pensadores otimistas,
inclusivos, realistas e críticos (MCNAMARA, 2005, p. 1151), sendo o desafio
entender os meios capazes de atrair e os reter no ambiente escolar (VENDRAMINI
et al. 2004, p. 260).

Figura 6 - A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-term Assessment of Electrodermal Activity

Fonte: Poh; Swenson; Picard (2010)

1.3 Métodos de aprendizagem
1.3.1 Método tradicional de ensino
De forma anedótica, a maioria dos professores de química pode

Fon

contar as ocasiões em que eles suspeitavam que suas aulas não tiveram o
resultado de aprendizagem desejado ou esperado (LANCASTER, 2013,
p.29)

São diferentes os métodos utilizados para passar conteúdo das disciplinas
sobre determinados assuntos (KRÜGER, 2013). O mais utilizado é o método
tradicional5 (HADDAD et al., 1993; MEZZARI, 2011; OLIVEIRA FILHO, 2003;
STACCIARINI; ESPERIDIÃO, 1999; PEREIRA, et al. 2007; KRÜGER, 2013;
WEINTRAUB; HAWLITSCHEK; TEÓFILO; DIAS, 2009), no qual o aluno tem papel
passivo (CHEMELLO; MANFRÓI; MACHADO, 2009; KODJAOGLANIAN et al., 2003;
PETIT et al., 2017; KRÜGER, os estudantes são seres passivos, falta motivação e
há escassa responsabilidade dos mesmos (FRESNO; SÁNCHEZ, 2013). Poh;
Swenson; Picard (2010), mediram a atividade cerebral de 26 voluntários durante
sete dias, os resultados indicaram baixa atividade cerebral quando os voluntários
assistiam aulas6, menor até do que quando assistiam TV (Figura 1).

1.4 Método Ativo de Aprendizagem (MAA)
MAA são métodos pelos quais os alunos tornam-se partícipes do processo
(STROHSCHOEN; GEREVINI; INES, 2016; VEIGAS et al., 2001; COHEN; BAILEY,
1997; DURKSEN; KLASSEN; DANIELS, 2017; FRESNO; SÁNCHEZ, 2013), e os
professores, condutores (PETIT et al., 2017). Esses são os media-dores/facilitadores
(WALL; PRADO; CARRARO, 2008; MIÑÁN, 2013; FRESNO; SÁNCHEZ, 2013;
GOMES; REGO, 2011). No método as atividades conduzem ao ‘aprender fazendo’ e
ao ‘aprender a aprender’ (VEIGAS et al, 2001). Duch (1996) define PjBL como um
ambiente de aprendizagem utilizado para iniciar, direcionar, motivar e focar a
aprendizagem; centrado nos alunos (BARROWS, 1996). Os estudantes são mais
focados nos “problemas conceituais e aplicados à realidade do que aqueles que não
tiveram exposição à metodologia.” (BOALER, 1999 apud BELL, 2010 p.40),
promovendo interação social e habilidades para o mercado de trabalho (BELL,
2010).

5

Também chamado aula palestra ou simplesmente palestra.

6

Apesar de não ficar claro, depreende-se que se tratam de aulas tradicionais.

2. MÉTODO
O cálculo do tamanho da amostra, a priori,
considerou população infinita por meio da fórmula.

𝑍 2⁄ ∙𝑁∙𝑃∙(1−𝑃)

𝛼 2
𝑛 = 𝜀2 ∙(𝑁−1)+𝑍
2

𝛼⁄2 ∙𝑃∙(1−𝑃)

O número amostral, entre 63 e 77, representou próximo a 95% de confiança.
Utilizou-se abordagem qualitativa (questionários), para classificar os docentes em
quatro grupos: (1) conhecem; (2) aplicam; (3) conhecem e não aplicam; (4) não
conhecem e aplicam. Envolveu-se 65 docentes, tomados de forma aleatória,
distribuídos entre Depto. 1, Depto. 2, Depto. 3, Depto. 4 (47% do universo). O
questionário foi constituído por 2 séries de perguntas: a) questões dissertativas; b)
múltipla escolha. A primeira série mapeou os docentes que conheciam ou se
interessavam em conhecer MAA através de respostas únicas (sim/não) e avaliar se
conheciam seu conceito através de uma questão de múltipla escolha. A segunda
questionava se aplicava ou tinha interesse em aplicar os métodos, em respostas
únicas (sim/não). Em caso de negativa, buscava entender o porquê da não
aplicação (pergunta aberta). Por último, visava avaliar quais são os principais
métodos utilizados em sala.
O objetivo da coexistência de diferentes tipos de questões foi verificar e
entender se existiam grupos de docentes que “conheciam e não aplicavam” ou “não
conheciam, porém aplicavam” alguns conceitos sem a intenção ou sem
aprofundamento teórico. Os questionários foram entregues pessoalmente aos
professores (muitos aproveitavam para discutir a respeito do assunto com os
entrevistadores). Paralelamente, ao levar o questionário para os professores
responderem as alunas de IC conversavam com os professores para colher
impressões e melhorar o entendimento das respostas dadas. Isso permitiu avaliar
melhor os resultados das análises.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira análise mostrou que 37 docentes (61%) julgam conhecer MAA,
porém, apenas 33 acertaram a questão conceitual, indicando que pouco mais que
60% dos docentes tinha sensibilidade para as mudanças nos métodos de
aprendizagem, mesmo ser ter conhecimento sobre o tema (28 disseram não
conhecer, 26 tinham interesse). Quanto à aplicação, 44% da amostra diz aplicá-los.
Dos que conhecem o método e não o aplicam, 50% demonstrou inte-resse em
aplicar (equivalente a 23% dos respondentes) (Tabela 1).
Tabela 1 – Número de docentes da amostra que
conhecem eCONHECEM
aplicam.
CONHECEM

APLICAM

E NÃO
APLICAM

NÃO
CONHECEM
E APLICAM

Depto. 1

66%

45%

21%

0%

Depto. 2

25%

25%

0%

0%

Depto. 3

60%

53%

20%

13%

Depto. 4

62%

38%

38%

15%

TOTAL

61%

44%

23%

7%

Fonte: Elaborado pelos autores

Existem dois grupos que relacionam o conhecimento e a aplicação (Tabela 1).
O primeiro são os docentes que tem conhecimento, porém não utilizam. No segundo
grupo alguns professores não conhecem o conceito do método, porém, julgam que o
aplicam. Uma consideração sobre este último grupo: eles, intuitivamente, acertaram
a questão sobre o método. 23% dos docentes que dizem ter conhecimento do
método não os aplicam em sala de aula, contrariando a ideia de que o tema é de
fácil aceitação em âmbito educacional. A resistência à utilização destas inovações
decorre de uma série de motivos descritos nos questionários e, posteriormente,
agrupados conforme expresso no Gráfico 1.

Gráfico I – Principais motivos da não aplicação dos novos métodos pelos que
julgam conhecê-los.
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aprofundado no tema é um dos fatores para a não aplicação do método por 16
professores. Demais temas como “Aplicabilidade na disciplina”, “Extensão da
ementa” podem estar correlacionados ao fato do não conhecimento aprofundado no
tema, que permite ampliar a visão da estrutura das aulas, ou pelo fato de serem,
inconscientemente, “adeptos ao tradicional modelo”.
Um ponto muito comentado pelos docentes durante diálogos enquanto
preenchiam os questionários foi da “estrutura da IES” e “estrutura de ensino”. Muitos
daqueles que se interessaram pelo tema mostraram sérias ressalvas quanto a
eficácia do aprendizado sem uma estrutura diferenciada de laboratórios, salas
interativas, etc. Isso demonstra desconhecimento dos métodos ativos pois, a maioria
dos professores que aplicam o método o fazem sem a existência de infraestruturas
especiais.

Gráfico 2 – Distribuição das técnicas de ensino aplicadas em sala.

Fonte: elaborador pelos autores

Além disso, ressaltaram também que, quando apenas uma disciplina adota
tais inovações, pode ser prejudicial ao aluno, que poderá ter dificuldades durante a
rotina de estudos e atividades. “A formação do corpo discente é heterogênea e a
eficiência poderia ser prejudicada”, afirma um dos docentes da universidade.
Além dos questionamentos quanto a conhecimento e aplicabilidade
consciente do método, pudemos extrair a composição de métodos utilizados
atualmente para lecionar as disciplinas de engenharia, conforme ilustra o Gráfico 2.
A observação do gráfico nos permite inferir que, apesar dos resultados discutidos
anteriormente mostrarem a aceitação dos docentes aos novos métodos de
aprendizado, atualmente o fluxo do conhecimento continua partindo do professor
para o aluno. As técnicas tradicionais de “aulas expositivas” e “resolução de
exercícios em sala” caracterizam o ensino, estando presentes em 92% e 69%,
respectivamente, das salas de aula.
No entanto, é perceptível que métodos como “Aprendizado Baseado em
Problemas”, “Aprendizado Baseado em Projetos” e “Debates” já vem ganhando
espaço neste cenário. Além disso, outras técnicas como o Estudo de Caso e o uso
de plataformas digitais interativas foram citadas em “Outros”. Entretanto, percebeuse que mesmo os professores que utilizam esses métodos ainda estão presos aos
métodos tradicionais. Como afirmou um docente “como o aluno vai aprender se eu

não ensinar, se não dar uma aula como sempre o fiz, usando a lousa? ”.

4. CONCLUSÃO
É necessário propagar mais o tema dentro da universidade. Não apenas
superficialmente, como muitos docentes relataram “ouvir falar”, mas sim, através de
discussões, eventos e pesquisas, que facilitem aos interessados assimilarem o
conceito e possíveis planos de ensino utilizando as ferramentas.
Percebe-se ainda resistência, por parte dos docentes, em substituir o método
tradicional de ensino, aparentemente por um problema cultural. Isso não significa
ineficiência dos professores em fazer aquilo que escolheram como profissão, mas
em diversos casos, zelo pela qualidade do ensino.
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